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Criteriul I – Output 60% (aplicat la total punctaj Criteriul I – Output) 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 

Se acorda 30 puncte pentru fiecare articol si se tine cont de numărul de autori. 
 Formula de calcul: (30 / număr de autori) x Factor de impact ISI x 10 

 17 articole 2531.62

2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings 
Se acorda 30 puncte pentru fiecare articol si se tine cont de numărul de autori. 

 Formula de calcul: (30 / număr de autori) x Factor de impact ISI x 10 
 
In cazul in care nu are Factor de impact ISI 

Se acorda 20 puncte pentru fiecare articol si se tine cont de numărul de autori. 
Formula de calcul: 20 / număr de autori 

 6 articole 37.32 

 
3. Articole ştiinţifice  publicate în reviste indexate în BDI (din lista CNCSIS) si în reviste româneşti 
recunoscute de CNCSIS tip B şi B+ 

Se acorda 10 puncte pentru fiecare articol si se tine cont de numărul de autori. 
 Formula de calcul: 10 / număr de autori 
 3 articole 10.58
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

Se acorda 5 puncte pentru fiecare lucrare si se tine cont de numărul de autori. 
Formula de calcul: 5 / număr de autori 

 4 articole 8.41 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 

Formula de calcul: număr de pagini / număr de autori 
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6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

Se acorda 20 puncte pentru fiecare 100 pagini si se tine cont de numărul de autori. 
Formula de calcul: [(număr de pagini / 100) x 20] / număr de autori 

 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 

- edituri nationale 
Se acorda 15 puncte pentru fiecare 100 pagini si se tine cont de numărul de editori. 
Formula de calcul: [(număr de pagini / 100) x 15] / număr de editori 
 

 1 volum 27.75

 
- edituri internationale 
Se acorda 30 puncte pentru fiecare 100 pagini si se tine cont de numărul de editori. 
Formula de calcul: [(număr de pagini / 100) x 30] / număr de editori 

 
8. Brevete internaţionale 

Se acorda 20 puncte pentru fiecare brevet. 
Formula de calcul: 20 / număr de autori 

 
9. Brevete naţionale 

Se acorda 10 puncte pentru fiecare brevet si se tine cont de numărul de autori. 
Formula de calcul: 10 / număr de autori 

 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 

Formula de calcul: valoarea in RON / 10.000 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
TOTAL I          2615.68 
 
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 30% (aplicat la total punctaj Criteriul II) 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 

Formula de calcul: număr citari x 10 x factor impact ISI al revistei in care este publicat  
   articolul citat 

 
- pentru articolele din reviste cu FI ISI < 1, se aplica formula de la punctul 2. 
 Total 15 citari   150 

 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 

Formula de calcul: număr citari x 10 
 
- pentru  
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 

Formula de calcul: număr citari x 10 x factor impact ISI al revistei in care este publicat  
   articolul citat 

 
- pentru articolele din reviste cu FI ISI < 1, se aplica formula de la punctul 2. 

 2



 
 Total 45 citari   450 
 
4.  Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 Se acorda 10 puncte pentru fiecare distinctie, premiu 

Formula de calcul: 10 puncte x nr. distinctii, premii 

1   

 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)  4 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 4 

Formula de calcul:  
 3 puncte x [(număr de proiecte, lucrări de licenţa) / număr de conducători ştiinţifici] 
 4 puncte x [(număr de lucrări de masterat conduse) / număr de conducători ştiinţifici] 
                  28 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute 

 4 doctorate sustinute 
Formula de calcul:  

 6 puncte x nr. doctoranzi înmatriculaţi           48 
 10 puncte x nr. teze sustinute 
 15 puncte x nr. teze co-tutela sustinute 
 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 

Formula de calcul:  
 8 puncte x nr. post-doctoranzi 
Total 5                 76 
6. Studenţi internaţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 

Formula de calcul:  
 6 puncte x [(număr de proiecte, lucrări de licenţa) / număr de conducători ştiinţifici] 
 8 puncte x [(număr de lucrări de masterat conduse) / număr de conducători ştiinţifici] 
 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 

Formula de calcul:  
 12 puncte x nr. doctoranzi înmatriculaţi 
 20 puncte x nr. teze sustinute 
 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 

Formula de calcul:  
 16 puncte x nr. post-doctoranzi 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 

Formula de calcul:  
 10 puncte x nr. comitete 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 

Formula de calcul:  
 5 puncte x nr. comitete 

Studia UBB Physica         5 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 

Formula de calcul: valoarea in RON / 8.000 
 

 3



 4

10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
Formula de calcul: valoarea in RON / 10.000 

 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 

Formula de calcul: valoarea intrata in UBB in RON / 8.000 
 
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

Formula de calcul: 2x valoarea intrata in UBB in RON / 10.000 
 
3 granturi           105.7 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 

Formula de calcul: 20 puncte x invitatii 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

Formula de calcul: 5 puncte x nr. invitatii     
2 comisii           10 
15. Conferinţe invitate internaţionale  

Se acorda 20 puncte pentru fiecare Conferinţa si se tine cont de numărul de autori. 
Formula de calcul: 20 / număr de autori 
 

 3 conferinte invitate 50 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

Se acorda 20 puncte pentru fiecare comitet. 
Formula de calcul: 20 x nr. Comitete 
 

 3 comitete 60
 
 
TOTAL II         906.7 

 

Total punctaj = 0,6 x (total punctaj Criteriul I) + 0,3 x (total punctaj 

Criteriul II) + 0,1 x (total punctaj Criteriul III) 

 

Total I+II        1841.42 
 

 

Data: 16.03.2010       Semnătura: 

 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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