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METODOLOGIE DE CONCURS  
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 

DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. Preambul 
(1) Pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din cadrul Universității „Nicolae 

Titulescu” din București (în continuare, Universitatea) pot candida numai persoane care îndeplinesc 
standardele minime și obligatorii prevăzute în prezenta metodologie. 

(2) Pentru ocuparea posturilor vacante sunt prevăzute standardele minimale de ocupare a 
posturilor didactice si de cercetare pentru următoarele funcții didactice și de cercetare: 

a) asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată; 
b) lector universitar/șef de lucrări; 
c) conferențiar universitar; 
d) profesor universitar; 
e) asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată; 
f) cercetător științific; 
g) cercetător științific gradul III; 
h) cercetător științific gradul II; 
i) cercetător științific gradul I. 
(3) Standardele aferente funcțiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerințe minime și obligatorii 

pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor respective și sunt denumite în continuare 
standardele universității. 

(4) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către persoanele cu atribuții în 
procedura de organizare și desfășurare a concursurilor constituie abatere disciplinară și se 
sancționează conform legii. 

 
Art. 2. Principiile metodologiei de concurs 
Prezenta metodologie respectă principiile care guvernează învățământul superior prevăzute în 

Legea nr. 1/2011 și se supune  prevederilor legale. 
 
Art. 3. Publicitatea organizării și desfășurării concursului 
(1) Anunțul privind organizarea concursului se publică cu cel puțin două luni înainte de data 

desfășurării primei probe de concurs. Perioada înscrierii la concurs începe în ziua publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs și se încheie cu 15 zile 
calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs. 

(2) Anunțurile se publică cel puțin prin următoarele modalități: 
a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului Universității; 
b) pe un site specializat, administrat de ministerul de resort; 
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
(3) Universitatea poate anunța concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin 

publicarea în mass-media, în publicații științifice naționale și internaționale, pe site-uri specializate 
în publicarea ofertelor de locuri de muncă și altele asemenea. 

(4) Pe pagina web a concursului și pe site-ul Universității vor fi publicate, în termenul 
prevăzut la alin. (1), cel puțin următoarele informații: 

a) descrierea postului scos la concurs; 
b) atribuțiile/activitățile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică și 

tipurile de activități incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma de 
cercetare; 
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c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării; 
d) calendarul concursului; 
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea probe și 

tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susținute efectiv; 
f) descrierea procedurii de concurs; 
g) lista completă a documentelor pe care candidații trebuie să le includă în dosarul de concurs; 
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. 
(5) Anunțurile referitoare la posturile de conferențiar universitar, profesor universitar, 

cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I vor fi publicate și în limba engleză. 
 
Art. 4 
Pe pagina web a concursului și pe site-ul Universității vor fi publicate, cel mai târziu în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre 
candidații înscriși și cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, în sensul legii, 
următoarele: 

a) curriculum vitae; 
b) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (a se vedea Anexele 8, 9, 10 și 11). 
 
Art. 5 
(1) Concursurile au caracter deschis. 
(2) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs, fără 

nicio discriminare, în funcție de sex, origine etnică sau socială, cetățenie, religie ori credință, 
dizabilități, opinii politice, condiție socială sau economică. 

(3) Descrierea postului scos la concurs va fi făcută în termeni cuprinzători, care corespund 
nevoilor reale ale instituției de învățământ superior, avându-se în vedere să nu se limiteze, în mod 
artificial, numărul potențialilor candidați. 

 
Art. 6. Incompatibilități 
(1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care: 
a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs; 
b) sunt membri sau membri supleanți ai comisiei de concurs; 
c) sunt implicați în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; 
d) sunt implicați în soluționarea contestațiilor. 
(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 
a) sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați; 
b) sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt 

subordonate ierarhic candidatului. 
 
Art. 7. Soluționarea incompatibilității 
În situația în care, în urma câștigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe 

persoane din cadrul Universității urmează să se afle într-o situație de incompatibilitate conform art. 
295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post și acordarea titlului universitar sau a gradului 
profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai după soluționarea situației/situațiilor de 
incompatibilitate. Modalitatea de soluționare a situației de incompatibilitate se comunică 
ministerului de resort, în termen de două zile lucrătoare de la soluționare. 

 
 

CAPITOLUL II 
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

 
Art. 8. 
Ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează prin 
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concurs public. 
 
Art. 9. Posturi didactice sau de cercetare vacante  
(1) Se poate organiza concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai dacă 

acesta este declarat vacant. 
(2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcții, întocmit anual, 

sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar. 
(3) Postul se vacantează printr-una dintre următoarele modalități: 
a) prin încetarea contractului de muncă, conform legii; 
b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul Universității, ca 

urmare a câștigării unui concurs. 
(4) Posturile didactice și de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post 

ocupat într-un post de rang superior. 
 
Art. 10. Transmiterea documentelor concursului către ministerul de resort 
(1) Se poate organiza concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic 

sau de cercetare numai după publicarea de către ministerul de resort a postului scos la concurs, în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

(2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se vor transmite 
ministerului de resort următoarele documente: 

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs și structura acestora, semnată și 
ștampilată de rectorul Universității; 

b) extrasul din statul de funcții care conține posturile scoase la concurs, semnat de rector, 
decan și directorul de departament sau directorul școlii doctorale; 

c) în cazul posturilor didactice, declarația pe propria răspundere a rectorului Universității care 
atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din 
planurile de învățământ ale specializărilor/programelor de studii legal înființate, inclusiv ca formă 
de învățământ și localitate de desfășurare; 

d) metodologia de concurs a Universității. 
(3) Transmiterea către ministerul de resort a solicitării în vederea publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizează obligatoriu în primele 30 
de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar. 

(4) Declanșarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs. 

(5) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către directorul 
departamentului/școlii doctorale în structura căruia se află postul, prin referat avizat de consiliul 
departamentului/școlii doctorale și de consiliul facultății. 

(6) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan și înaintată 
consiliului de administrație al Universității în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) lit. c) din 
Legea nr. 1/2011.  

 
Art. 11. Condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției didactice de 

asistent universitar 
(1) Pentru funcția de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare 

cumulativ: 
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul de specialitate al postului; 
b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției 

didactice de asistent universitar, după cum urmează: 2 articole/studii în domeniul de specialitate al 
postului, publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu național sau internațional ori în reviste 
indexate în baze de date internaționale; 2 articole/studii în domeniul de specialitate al postului, 
publicate în volume colective ale unor conferințe științifice naționale ori internaționale; 

c) proba scrisă, constând în examinarea cunoștințelor candidatului în domeniul de specialitate 



 
 

5 

al postului pentru care s-a înscris; 
d) proba orală, constând în susținerea unei prelegeri publice de minimum 45 de minute în care 

candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a 
carierei universitare; această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea 
comisiei și a publicului; 

e) proba practică, constând în conducerea unui seminar/laborator în domeniul de specialitate 
al postului. 

(2) Probele de la alin. (1) lit. c), d) și e) se pot desfășura în aceeași zi, una în continuarea 
celeilalte. Notarea se face separat pentru fiecare dintre ele. Nota finală de admitere este cel puțin 8 
(opt) și se obține prin media aritmetică simplă. Ziua și locul desfășurării acestor probe se anunță pe 
site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei. 

(3) Tematica seminarului/laboratorului în domeniul de specialitate al postului se stabilește de 
comisia de concurs și se publică pe site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea 
desfășurării probei. 

 
Art. 12. Condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției didactice de 

lector universitar 
(1) Pentru funcțiile de lector universitar/șef de lucrări sunt necesare cumulativ: 
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul de specialitate al postului; 
b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției 

didactice de lector universitar/șef de lucrări, după cum urmează: 1 curs universitar pentru o 
disciplină din structura normei, publicat într-o editură cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor 
sociale, ca unic autor sau coautor; 1 lucrare tip monografie/caiet de seminar/culegere de texte și 
aplicații/traduceri de cărți, specifică disciplinelor din structura postului, publicate într-o editură cu 
prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale, în calitate de unic autor sau coautor; 4 
articole/studii în domeniul de specialitate al postului, publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu 
național sau internațional ori în reviste indexate în baze de date internaționale; 2 articole/studii în 
domeniul de specialitate al postului, publicate în volume colective ale unor conferințe naționale sau 
internaționale;  

c) proba practică, constând în susținerea unei lecții deschise la una dintre disciplinele postului; 
d) proba orală, constând în susținerea unei prelegeri publice în care candidatul va prezenta 

cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei 
universitare; această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei și 
a publicului. 

(2) Cele două probe de la alin. (1) lit. c) și d) se pot desfășura în aceeași zi, una în continuarea 
celeilalte. Notarea se face separat pentru fiecare dintre ele. Nota finală de admitere este cel puțin 8 
(opt) și se obține prin media aritmetică simplă. Ziua și locul desfășurării acestor probe se anunță pe 
site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei. 

(3) Tematica lecției deschise în domeniul de specialitate al postului se stabilește de comisia de 
concurs și se publică pe site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării 
probei. 

 
Art. 13. Condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției didactice de 

conferențiar universitar 
(1) Pentru funcția de conferențiar universitar sunt necesare cumulativ: 
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul de specialitate al postului; 
b) îndeplinirea standardelor minimale naționale, necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului didactic de conferențiar universitar (denumite în continuare standarde minimale naționale); 
standardele minimale naționale sunt parte integrantă a metodologiei prezente (a se vedea Anexa nr. 
1); 

c) proba practică, constând în susținerea unei lecții deschise la una din disciplinele postului; 
d) proba orală, constând în susținerea unei prelegeri publice în care candidatul va prezenta 
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cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei 
universitare. Această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei 
și a publicului. 

(2) Cele două probe de la alin. (1) lit. c) și d) se pot desfășura în aceeași zi, una în continuarea 
celeilalte. Notarea se face separat pentru fiecare dintre ele. Nota finală de admitere este cel puțin 8 
(opt) și se obține prin media aritmetică simplă. Ziua și locul desfășurării acestor probe se anunță pe 
site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei. 

(3) Tematica lecției deschise în domeniul de specialitate al postului se stabilește de comisia de 
concurs și se publică pe site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării 
probei. 

 
Art. 14. Condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției didactice de 

profesor universitar 
(1) Pentru funcția de profesor universitar sunt necesare cumulativ: 
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul de specialitate al postului; 
b) îndeplinirea standardelor minimale naționale pentru conferirea titlului didactic de profesor 

universitar; standardele minimale naționale sunt parte integrantă a metodologiei prezente (a se vedea 
Anexa nr. 1); 

c) proba practică, constând în susținerea unei lecții deschise la una din disciplinele postului; 
d) proba orală, constând în susținerea unei prelegeri publice în care candidatul va prezenta 

cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei 
universitare; această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei și 
a publicului. 

(2) Cele două probe de la alin. (1) lit. c) și d) se pot desfășura în aceeași zi, una în continuarea 
celeilalte. Notarea se face separat pentru fiecare dintre ele. Nota finală de admitere este cel puțin 8 
(opt) și se obține prin media aritmetică simplă. Ziua și locul desfășurării acestor probe se anunță pe 
site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei. 

(3) Tematica lecției deschise în domeniul de specialitate al postului se stabilește de comisia de 
concurs și se publică pe site-ul Universității cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării 
probei. 

 
Art. 15. Condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcții de 

cercetare 
Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcții de cercetare este necesară 

îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare și de Legea nr. 1/2011, astfel: 

a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deținerea diplomei de doctor în domeniul de 
specialitate al postului, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011; 

b) îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice 
funcției. 

 
Art. 16. Dosarul de concurs 
(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic și de cercetare 

candidatul întocmește un dosar care conține, cel puțin, următoarele documente: 
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria 

răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (a se vedea Anexa nr. 3); 
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere 

didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităților de cercetare 
științifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este unul 
dintre principalele criterii de departajare a candidaților; 

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit și în format electronic; 
d) lista de lucrări ale candidatului, în domeniul de specialitate al postului, în format tipărit și 
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în format electronic; 
e) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs; fișa de 

verificare este completată și semnată de către candidat; 
f) documente referitoare la deținerea diplomei de doctor în domeniul de specialitate al 

postului: copia legalizată a diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu 
este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia; 

g) rezumatul, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, al tezei de doctorat 
pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 

h) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor 
situații de incompatibilitate; 

i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 
j) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 

pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de 
identitate ori pașaportului; 

k) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă 
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

l) maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în domeniul de specialitate 
al postului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii. 

(2) Documentele prevăzute la lit. b) - e) și i) se depun în 2 (două) exemplare, în vederea 
transmiterii către comisia de concurs.  

(3) În cazul lucrărilor candidatului, care nu sunt disponibile în format electronic, acestea vor fi 
depuse în format fizic. 

 
Art. 17. Conținutul curriculum vitae 
Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă: 
a) informații despre studiile efectuate și diplomele obținute; 
b) informații despre experiența profesională și locurile de muncă relevante; 
c) informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de 

proiect și granturile obținute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se 
pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate; 

d) informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale 
candidatului. 

 
Art. 18. Lista de lucrări 
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel: 
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 

realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și 
în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol; 

b) teza sau tezele de doctorat; 
c) brevete de invenție și alte titluri de proprietate industrială; 
d) cărți și capitole în cărți; 
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal; 
f) publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de 

specialitate; 
g) alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice. 
 
Art. 19. Scrisori de recomandare 
(1) Candidații la posturile de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie 

să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din 
domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara Universității, care au acceptat să elaboreze 
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scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului. 
(2) Candidații la posturile de profesor universitar sau cercetător științific gradul I trebuie să 

includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din 
domeniul respectiv din străinătate care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare 
la calitățile profesionale ale candidatului. 

 (3) În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru 
candidații la posturile de profesor universitar sau cercetător științific gradul I pot proveni și din 
partea unor personalități din domeniul respectiv din România, din afara Universității. 

 
Art. 20. Depunerea dosarului de concurs 
Dosarul de concurs este constituit de candidat și se depune la Universitate, direct sau prin 

intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs 
este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a 
dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a 
concursului. 

 
Art. 21. Avizul compartimentului juridic 
(1) Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al Universității, fiecare dosar trebuie să 

cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare prevăzută la art. 16 
alin. (1) lit. e). Această rezoluție este stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) 
prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administrație. 

(2) Îndeplinirea de către un candidat a condițiilor legale de prezentare la concurs este 
certificată prin avizul compartimentului juridic al Universității, în baza rezoluției menționată în alin. 
(1) și a altor documente necesare înscrierii la concurs. 

(3) Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu 
minimum 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. 

 
Art. 22.  
Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi înștiințați de către 

instituția de învățământ superior despre locul și ora de susținere a probelor de concurs printr-un 
anunț postat pe site-ul Universității.  

 
Art. 23. Componența comisiei de concurs 
(1) Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere 

la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs. Componența comisiei de concurs poate 
include membri supleanți. 

(2) Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști 
în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate. 

(3) Președintele comisiei de concurs poate fi: 
a) directorul departamentului sau conducătorul școlii doctorale în care se regăsește postul; 
b) decanul sau prodecanul facultății în care se regăsește postul; 
c) un cadru didactic titular în universitate specialist în domeniul postului sau într-un domeniu 

apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului 
facultății, care organizează concursul. 

(4) Președintele comisiei de concurs conduce lucrările comisiei. 
(5) Consiliul departamentului sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul face 

propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs. Componența comisiei de concurs 
este propusă de decanul facultății, pe baza propunerilor consiliului departamentului, și este avizată 
de consiliul facultății. Componența nominală a comisiei de concurs însoțită de avizul consiliului 
facultății este transmisă senatului universitar și supusă aprobării senatului universitar.  În urma 
aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a rectorului. 

(6) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmisă 
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Ministerului Educației Naționale, iar componența nominală a comisiei de concurs este publicată pe 
pagina web a concursului, în cazul posturilor de conferențiar universitar, profesor universitar, 
cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I, componența comisiei este publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

(7) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara Universității, din țară sau din 
străinătate. 

(8) Pentru ocuparea unui post de conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător 
științific gradul I sau cercetător științific gradul II, cel puțin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din 
afara Universității, din țară sau din străinătate. 

(9) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior ori 
cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească 
standardele Universității corespunzătoare postului scos la concurs. 

(10) În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice 
sau de cercetare ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice ori de cercetare din țară se face 
prin aprobarea de către senatul universitar a componenței nominale a comisiei. 

(11) În cazul indisponibilității participării unui membru la lucrările comisiei, membrul 
respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeași procedură ca și membrii comisiei. 

 
Art. 24. Deciziile comisiei de concurs 
Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei 

este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei. 
 
Art. 25. Evaluarea candidaților 
(1) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: 
a) relevanța și impactul rezultatelor științifice ale candidatului; 
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători; 
c) competențele didactice ale candidatului; 
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele sale către mediul 

economic sau social ori de a populariza propriile rezultate științifice; 
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor științifice ale 

acestuia, în funcție de specificul domeniului candidatului; 
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 
g) experiența profesională a candidatului în alte instituții decât în Universitate; 
(2) Competențele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe 

baza dosarului de concurs și, adițional, prin probele de concurs, conform metodologiei prezente. 
Universitatea anunță pe site-ul concursului ziua, ora și locul desfășurării probelor de concurs. 

(3) Comisia de concurs are obligația de a verifica și constata îndeplinirea de către candidat a 
standardelor Universității. 

 
Art. 26. Finalizarea concursului 
(1) Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. 
(2) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaților și nominalizează 

candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. 
(3) Președintele comisiei de concurs întocmește un raport asupra concursului, pe baza 

referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs și cu respectarea 
ierarhiei candidaților decisă de comisie. 

(4) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs și este semnat 
de fiecare dintre membrii comisiei de concurs și de către președintele comisiei. 

(5) Consiliul facultății analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta metodologie 
și acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaților stabilită de comisia 
de concurs nu poate fi modificată de consiliul facultății. 

(6) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta metodologie  
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și aprobă sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidaților stabilită de comisia de concurs nu 
poate fi modificată de senatul universitar. 

 
Art. 27. Contestațiile 
(1) În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea 

procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare 
de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris și se înregistrează la registratura 
Universității. 

(2) În vederea stabilirii componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor se parcurge 
aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs. 

(3) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor. 
(4) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluționare a contestațiilor este 

numită prin decizie a rectorului.  
 
Art. 28. Numirea pe post 
(1) Numirea pe post și acordarea titlului universitar aferent, în urma aprobării rezultatului 

concursului de către senatul universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul 
următor desfășurării concursului. 

(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire și de acordare a titlului universitar aferent 
împreună cu raportul de concurs se trimite  ministerului de resort și CNATDCU, în termen de două 
zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire. 

 
Art. 29. Reluarea concursului 
În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu 

respectarea integrală a procedurii de concurs. 
 
Art. 30. Publicitatea rezultatului concursului 
Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de două zile 

lucrătoare de la finalizarea concursului. 
 
Art. 31. Raportul anual cu privire la concursurile desfășurate 
Universitatea va întocmi anual, până cel târziu la data de 1 septembrie, un raport cu privire la 

organizarea, desfășurarea și finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, ministerului de resort și CNATDCU. 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 1 

 
STANDARDELE MINIMALE NAȚIONALE 

necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 

 
I. Științe juridice 
 
1. Definiții, condiții și proceduri 
- Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri din țară 
se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri cu prestigiu recunoscut din România (categoria A2) sau 
la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B). 
Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri din 
străinătate se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri internaționale de prestigiu (v. mai jos Lista 
limitativă 1), la edituri de prestigiu din străinătate (v. mai jos Lista exemplificativă 2) sau la edituri din 
străinătate cu peer review. 
Nu se iau în considerare cărțile apărute la edituri (din țară sau din străinătate) din categoriile de mai sus, 
decât dacă sunt specializate în publicare de carte juridică. Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale 
editurilor generaliste din categoriile de mai sus se iau în considerare numai dacă respectiva colecție numără 
cel puțin opt titluri apărute în cei cinci ani premergători apariției cărții candidatului. Nu sunt considerate 
edituri din străinătate cele din Republica Moldova. 

a) Lista 1 - Edituri internaționale de prestigiu 
Brill - http://vvww.brill.com; C.H. Beck Verlag - http://www.beck.de; Cambridge University Press - 
http://www.cambridge.org/us/academic; Columbia University Press - https://cup.columbia.edu; Dalloz - 
http://www.dalloz.fr; Duke University Press - https://www.dukeupress.edu; Duncker & Humblot Berlin - 
http://www.duncker-humblot.de; Editions Bruylant - http://fr.bruylant.larciergroup.com și 
http://en.bruylant.larciergroup.com; Economica Paris http://wvvw.economica.fr; Editions du Conseil de 
l'Europe/Council of Europe Publishing - https://book.coe.int/eur/en/; Edward Elgar - http://www.e-elgar.com; 
Eleven International Publishing - https://www.elevenpub.com/home; Hart Publishing-Bloomsbury 
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart; Intersentia - http://intersentia.com; Vittorio Klostermann - 
http://www.klostermann.de; Lextenso editions (include LGDJ și Montchrestien) - http://www.lextenso-
editions.fr; LexisNexis (grupul RELX, fost Reed Elsevier) - http://www lexisnexis.com/en-us/gateway.page; 
Harvard University Press - http://www.hup.harvard.edu; Manz - http://www.manz.at/home.html; Nomos - 
http://www.nomos.de; Palgrave-Macmillan - http://www.palgrave.com/gb/; Routledge - 
https://www.routledge.com; Oxford University Press - http://global.oup.com/?cc=ro; Presses Universitaires 
de France - https://www.puf.com; Schulthess Zurich - https://www.schulthess.com/verlag; Springer - 
http://www.springer.com/de; Sweet&Maxweli - http://www.sweetandmaxwell.co.uk; Taylor & Francis 
http://taylorandfrancis.com; TMC Asser Press - http://www.asser.nl; Wolters Kluwer - 
http://wolterskluwer.com (include și Carl Heymanns - http://www.carl-heymanns.de/index.php?id-2); Yale 
University Press - http://yalebooks.com 

b) Lista 2 - Edituri de prestigiu din străinătate 
În această categorie intră editurile care întrunesc următoarele condiții: aplică o procedură clară de peer 
review în vederea publicării (i.e. publicarea materialelor numai după aprobarea lor de către experți în 
domeniu, stabiliți de editură din propriul comitet științific sau dintre experții independenți); au vizibilitate și 
recunoaștere internațională, asigurată prin publicarea unor autori de referință, distribuție globală și prezența 
în biblioteci universitare și ale institutelor de cercetare de prestigiu; a unui sit internet care să prezinte aceste 
informații. Cu titlu exemplificativ, pot fi incluse în această categorie: Armand Colin - http://www.armand-
colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit; Aracne Editrice (Italia) - 
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/; C.F.Mueller Verlag - http://www.cfmueller.de; Editios Cujas - 
http://www.cujas.fr; Editions Eres - http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-
internationale-de-droit-penal; Editions Gallimard - http://www.gallimard.fr; Editions Pedone - 
http://www.pedone.info; Editions du Seuil - seuil.com; Europa Law Publishing - 
http://www.europalawpublishing.com/EN/home; Giapichelli Editore - http://www.giappichelli.it/; Giuffre 
Editore - http://www.giuffre.it; Jovene Editore http://jovene.it; Marcial Pons (Spania) - 
http://www.marcialpons.es; Mohr-Siebeck Verlag - https://www.mohr.de/en; Presses Universitaires de 

http://vvww.brill.com/
http://www.beck.de/
http://www.cambridge.org/us/academic
https://cup.columbia.edu/
http://www.dalloz.fr/
https://www.dukeupress.edu/
http://www.duncker-humblot.de/
http://en.bruylant.larciergroup.com/
http://wvvw.economica.fr/
https://book.coe.int/eur/en/
http://www.e-elgar.com/
https://www.elevenpub.com/home
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart
http://intersentia.com/
http://www.klostermann.de/
http://www.lextenso-editions.fr/
http://www.lextenso-editions.fr/
http://www.hup.harvard.edu/
http://www.manz.at/home.html
http://www.nomos.de/
http://www.palgrave.com/gb/
https://www.routledge.com/
http://global.oup.com/?cc=ro
https://www.puf.com/
https://www.schulthess.com/verlag
http://www.springer.com/de
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/
http://taylorandfrancis.com/
http://www.asser.nl/
http://www.carl-heymanns.de/index.php?id-2
http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit
http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/
http://www.cfmueller.de/
http://www.cujas.fr/
http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internationale-de-droit-penal
http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internationale-de-droit-penal
http://www.gallimard.fr/
http://www.pedone.info/
http://www.europalawpublishing.com/EN/home
http://www.giappichelli.it/
http://www.giuffre.it/
http://jovene.it/
http://www.marcialpons.es/
https://www.mohr.de/en
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Strasbourg - http://pus.unistra.fr; Presses Universitaires de Grenoble - http://www.pug.fr/theme/5/Droit 
Simone Editore - http://www.simone.it; Wiley - http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html (include 
Blackwell); Wilson&Lafleur - http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx 
 

c) Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele 
Nr. 
crt. Denumirea bazei de date Adresa web 

1. ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ 
2. Scopus http://www.scopus.com/ 
3. EBSCO http://www.ebscohost.com/ 
4. CEEOL http://www.ceeol.com/ 
5. SpringerLink http://www.springerlink.com/ 
S. Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 
7. West Law http://www.westlaw.com/ 
8. Francis www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php 
9. Doctrinal http://www. doctrinal.fr/ 

10. Hein Online http://www.heinonline.org/ 
11. JSTOR http://www.jstor.org/ 
12. Lexis Nexis http://www.lexisnexis.com/ 
13. ProQuest http://www.proquest.com/ 
14. Persee http://wwvv.persee.fr/ 
15. ERIH Plus https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 
16. KVK https://kvk.bibliothek.kit.edu 
18. Worldcat http://worldcat.org 

 
- Prin reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice se înțeleg periodicele de specialitate din 
țară (acreditate) și din străinătate care au colegiu redacțional, procedură de selecție peer review a materialelor 
primite la redacție, rezumate și cuvinte cheie într-o limbă de largă circulație internațională pentru toate 
studiile și articolele pe care le publică, site internet detaliind aspectele de mai sus, respectă frecvența de 
apariție declarată și sunt indexate în minimum două dintre bazele de date internaționale recunoscute. Nu sunt 
considerate reviste din străinătate cele din Republica Moldova. 
O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 
favorabilă candidatului. 
Pentru edițiile a doua și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat în tabelul 
de mai jos (la indicatorul I.1 sau, după caz, I.2), însă numai dacă este vorba de o ediție revizuită, completată 
sau adăugită. 
- Citarea unui titlu raportat de candidat se punctează o singură dată, indiferent de câte ori este citată într-o 
carte, într-un studiu, articol, capitol de volum colectiv, o recenzie etc. aparținând cu necesitate altui autor. 
Pentru publicații (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menționat în tabelul 
de mai jos (la indicatorii I1-I4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. 
Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul se acordă 
proporțional cu contribuția respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuție de 60/% la elaborarea 
unui curs universitar va primi 6 puncte din maximul de 10), iar dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui 
coautor, punctajul menționat în tabelul de mai jos se va împărți la numărul de coautori (de exemplu, în cazul 
unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 
puncte din maximul de 10). 
- prin Tratat se înțelege o lucrare de amploare (minim 300 de pagini, corespunzând la 1.500.000 de caractere 
fără a număra spațiile), ce acoperă integral un domeniu sau subdomeniu al științelor juridice, analizând, de o 
manieră completă, informația obiectiv relevantă și accesibilă în dreptul intern și în dreptul comparat, 
conținând sinteze teoretice și practice utile și propunând soluții de lege ferenda temeinic argumentate. 
- prin Monografie se înțelege o lucrare de cercetare aprofundată inter- și intradisciplinară a unui subiect de 
actualitate teoretică și practică dintr-un domeniu al științelor juridice, rezultat al unei analize de drept intern, 
de drept comparat și a teoriilor emise, ale cărei concluzii să poată duce în mod real la progresul cunoașterii în 
materie. 

http://pus.unistra.fr/
http://www.simone.it/
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- prin Curs universitar se înțelege o lucrare care acoperă întreaga tematică a obiectului de studiu predat/vizat 
de candidat, astfel cum apare în curricula facultății, indiferent dacă materia respectivă este structurată într-un 
semestru sau în mai multe, menită a furniza viitorului jurist strict informația esențială asupra stadiului actual 
al legislației, practicii și literaturii de specialitate în materie, cu practicarea, acolo unde este cazul, metodei 
comparatiste. 
- Prin Practici sau/și Legislație comentată se înțelege cărți în care practica sau/și legislația este abordată 
complex: analize teoretice și practice întemeiate pe observarea dreptului comparat, utilizând referiri și 
trimiteri bibliografice la legislația, practica și literatura de specialitate din țară și străinătate și propunând 
fundamentat soluții de lege lata și de lege ferenda. 
- Prin Traduceri de cărți se înțelege publicarea în țară, în condițiile menționate la Cărți, a transpunerilor în 
limba română a unor cărți cu tematică juridică apărute la edituri internaționale de prestigiu, la edituri de 
prestigiu din străinătate sau la edituri din străinătate cu peer review, însoțite de un studiu introductiv în care 
se demonstrează importanta lucrării traduse pentru mediul juridic românesc, expune stadiul internațional și 
intern al problematicii tratate de aceasta, precizează detaliile concrete ale efectuării traducerii (bibliografie, 
metodă utilizată etc.). Traducerile unor cărți mai vechi de anul 1950 sunt punctate numai dacă vizează lucrări 
reeditate după acest an în editurile internaționale menționate mai sus. Se punctează și traducerile de cărți din 
limba română într-o limbă de circulație internațională, dacă respecta cumulativ toate condițiile și apare într-
una din editurile internaționale menționate mai sus. 
- Prin Îndrumare practice se înțelege adunări/grupări de practică sau/și legislație incidentă(-e) într-o tematică 
propusă, cu referiri și trimiteri bibliografice minimale, destinate uzului informativ al practicienilor sau/și al 
studenților în drept. 
- prin Conferință națională se înțelege o reuniune științifică organizată în țară, având o tematică prestabilită și 
un comitet de selecție științifică a comunicărilor. Prin Conferință internațională se înțelege o reuniune 
științifică organizată în țară/străinătate, desfășurată integral în limbă/limbi de largă circulație internațională, 
având o tematică științifică de interes internațional punctual prestabilită și un comitet internațional de selecție 
științifică a comunicărilor. 
- prin grant de cercetare/contract direct de cercetare se înțelege orice proiect de cercetare științifică (derulat 
în echipă sau individual), în domeniul de specializare al candidatului, câștigat prin concurs organizat de 
autoritățile competente naționale sau internaționale (europene) (precum programele naționale gestionate de 
UEFISCDI, programele europene de tip POSDRU, Horizon 2020 ș.a.). Sunt recunoscute ca 
granturi/contracte de cercetare și cele obținute de la o instituție de învățământ superior juridic sau de 
cercetare juridică din străinătate (ex. stagii de cercetare ca research fellow/responsabil sau membru într-o 
echipă de cercetare organizată și selectată, pe o temă din domeniul de specializare al candidatului, de o astfel 
de instituție). 
Se acordă următoarele punctaje: 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care 
se acordă punctajul 

I1   Cărți publicate la 
edituri internaționale 
de prestigiu, la edituri 
de prestigiu din 
străinătate sau la 
edituri din țară cu 
prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor 
juridice, după cum 
urmează*: 

Punctajul de mai jos se dublează dacă lucrarea a apărut într-o limbă de 
largă circulație la o editură internațională de prestigiu și se găsește în 
minimum zece biblioteci din catalogul desemnat de autoritatea 
națională de cercetare pentru criteriile de selecție la finanțare a 
proiectelor de cercetare 

- Tratate 10 
- Monografii 8 
- Cursuri universitare 7 
- Practică și/sau Legislație comentată 5 
- Traduceri de cărți 5 
- Îndrumare practice 2 

*Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din 
străinătate cu peer review internațional sau la edituri din 
România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice 

1/2 din punctajele 
de mai sus 

Pe carte 
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(categoria B) 
I2 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate în 

reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice* 
1 Pe articol/studiu 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație 
internațională 

3 Pe articol/studiu 

I3 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale 
conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate la 
edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice* 

1 Pe publicație 

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulație 
internațională 

3 Pe articol/studiu 

I4 Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă 
contribuții in extenso, publicate în reviste științifice 
internaționale de prestigiu în domeniul științelor juridice; studii 
în volume colective internaționale sau în volume ale 
conferințelor internaționale care prezintă contribuții in extenso, 
publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor 
juridice 

0,5 Pe traducere 

I5 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaționale 

10 Pe grant/contract 

I6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe 
de cercetare internaționale 

3 Pe grant/contract 

I7 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare naționale 

5 Pe grant/contract 

I8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe 
de cercetare naționale 

2 Pe grant/contract 

I9 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau 
volume, publicate la edituri românești cu prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor juridice, precum și în reviste științifice 
românești de prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,2 Pe citare 

I10 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau 
volume, publicate la edituri cu prestigiu internațional, respectiv 
articole în reviste străine de prestigiu în domeniul științelor 
juridice 

0,4 Pe citare 

I11 Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui 
articol/studiu al candidatului care prezintă contribuții in extenso, 
publicat în reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor 
juridice* 
*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui articol/studiu al 
candidatului care prezintă contribuții in extenso, publicat în 
reviste științifice din străinătate de prestigiu în domeniul 
științelor juridice 

5 Pe articol/studiu 

I12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înființate 
prin lege, precum și ale Uniunii Juriștilor 

1 Pe premiu 

I13 Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu în 
domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în străinătate, 
într-o limbă de largă circulație internațională. Se adaugă câte un 
punct suplimentar pentru fiecare trei ani consecutivi de vechime 
în funcția de redactor 

1 Pe titlu de revistă 

I14 Coordonator de volume publicate la edituri naționale cu prestigiu 
recunoscut în domeniul științelor juridice* 
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri din 
străinătate (din categoriile menționate la Definiții) 

2 Pe volum coordonat 

I15 Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice de 
prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 Pe revistă 

I16 Organizator de conferințe naționale* 
*Se dublează punctajul pentru conferințe internaționale 

1 Pe conferință 
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I17 Participare la conferințe naționale în calitate de: *Punctajul se dublează pentru 
conferințele internaționale 

Keynote speaker 2   
Speaker 1   
Moderator 0,5   

I18 Coordonarea unor programe de studii universitare* 
*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în limbi de 
largă circulație internațională. Punctajul se triplează dacă 
programul este oferit în limbi de largă circulație internațională și 
timp de trei ani consecutivi jumătate din studenții înscriși în 
program sunt străini. 

1 Pe program de studii 

I19 Mobilități de predare în cadrul programelor de cooperare 
internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD etc.) 

1 Pe mobilitate 

I20 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 
universitate din străinătate 

2/lună de 
misiune 

Pe universitate 

I21 Studii și perfecționare în străinătate:     
- master la o universitate din străinătate 1 Pe program de master 
- doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție din 
străinătate 

2 Pe doctorat 

- efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin o 
lună la o universitate din străinătate 

1/lună de stadiu Pe universitate 

I22 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea 
proiectelor unor acte normative* 

3 Pe proiect de act 
normativ 

*Constituție, coduri fundamentale 10 Pe proiect de act 
normativ 

*Coduri specializate sau profesionale, alte acte normative 2 Pe proiect de act 
normativ 

I23 Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene organizate 
de profesiile juridice 

0,5 Pe comisie 

I24 Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, instituții 
publice sau corpuri profesionale 

1 Pe opinie 

I25 Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice:     
- din învățământul juridic superior 0,2 Pe comisie 
- din învățământul preuniversitar 0,1 Pe comisie 

I26 Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile electorale 0,1 Pe comisie 
I27 Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea publică a 

tezelor de doctorat 
0,5 Pe comisie 

I28 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național 
al Cercetării științifice, al consiliului sau comisiilor de 
specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior 

3 Pe consiliu/comisie 

2. Standarde minimale 
 
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 
 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, 
cercetător științific gradul I 

Standardul pentru conferențiar 
universitar, cercetător științific gradul II 

C1 Performanță de fond - teză de doctorat publicată la o editură 
din țară cu prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor juridice* 
*rută alternativă pentru tezele susținute 
înainte de 1 ian. 2015: publicare în 
format tipărit sau electronic, la editura 
IOSUD unde s-a susținut teza; 

- teză de doctorat publicată la o editură 
din țară cu prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor juridice* 
*rută alternativă: pentru tezele susținute 
înainte de 1 ian. 2015: publicare în 
format tipărit electronic, la editura 
IOSUD unde s-a susținut teza; 
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- două comunicări într-o limbă străină de 
largă circulație internațională, susținute 
la congrese/conferințe organizate de o 
societate științifică internațională din 
specializarea candidatului și publicate în 
volumul ori pe situl congresului/în 
revista societății/în secțiunea specială a 
unei reviste internaționale de prestigiu 
(numai comunicări acceptate ca urmare a 
selecției operate/invitației adresate de un 
comitet științific și susținute efectiv, nu 
în regim de poster); 
- Director/Responsabil al unui grant de 
cercetare sau contract direct de 
cercetare* 
*Rute alternative: 
1. membru în echipele a două granturi de 
cercetare sau contracte directe de 
cercetare 
2. participarea în calitate de expert la 
comisiile pentru elaborarea proiectelor 
unor acte normative și în cadrul 
comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 
grupurilor de lucru ale organizațiilor sau 
asociațiilor profesionale internaționale 
- pentru profesor universitar: un curs 
universitar pentru fiecare dintre obiectele 
de studiu aflate în structura postului, 
publicat după obținerea titlului de doctor, 
în calitate de autor unic sau de prim autor 
- o monografie publicată, după obținerea 
titlului de doctor, la edituri internaționale 
de prestigiu, la edituri de prestigiu din 
străinătate sau la edituri din tară cu 
prestigiu recunoscut în domeniul 
științelor juridice; 
- atestat de abilitare pentru conducere de 
doctorate. 

- o comunicare într-o limbă străină de 
largă circulație internațională, susținută 
la un congres/conferință organizat(ă) de 
o societate științifică internațională din 
specializarea candidatului și publicată în 
volumul ori pe situl congresului/în 
revista societății/în secțiunea specială a 
unei reviste internaționale de prestigiu 
(numai comunicare acceptată ca urmare a 
selecției operate/invitației adresate de un 
comitet științific și susținută efectiv, nu 
în regim de poster); 
- Director/Responsabil al unui grant de 
cercetare sau contract direct de 
cercetare* 
*Rute alternative: 
1. membru în echipa unui în grant de 
cercetare sau a unui contract direct de 
cercetare 
2. participarea în calitate de expert la 
comisiile pentru elaborarea proiectelor 
unor acte normative și în cadrul 
comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 
grupurilor de lucru ale organizațiilor sau 
asociațiilor profesionale internaționale 
- pentru conferențiar universitar: un curs 
universitar publicat, după obținerea 
titlului de doctor, în calitate de autor unic 
sau de prim autor. 

C2 Numărul de 
articole/studii publicate 
în reviste de prestigiu în 
domeniul științelor 
juridice 

> =  15 > =  10 

C3 Numărul de 
articole/studii publicate 
în reviste, de prestigiu în 
domeniul științelor 
juridice, publicate după 
abținerea titlului de 
doctor 

> =  10 > =  4 

C4 Suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I8 

> =  65 > =  40 

C5 Suma punctajului pentru 
indicatorii I9-I11 

> =  10 > =  6 

C6 Suma punctajului pentru 
indicatorii I12-I28 

> =  25 > =  15 

C7 Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I1-I28) 

> =  150 > =  100 

C8 Punctajul total (suma 
punctajului pentru 

> =  100 > =  65 



 
 

17 

indicatorii I1-I28), 
realizat după obținerea 
titlului de doctor 

 
II. Sociologie, științe politice și administrative 
 
1) Definiții și condiții 
1. Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și în 
domenii de graniță cu acestea. 
2. Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu 
internațional (categoria A1), sau la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2), sau care sunt prezente în 
minimum 6 biblioteci din Worldcat. 
3. Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola. 
4. Pentru anumite categorii de publicații (vezi grila de mai jos), se aplică coeficientul de multiplicare m, care 
are următoarele valori: 2, dacă publicația a apărut la o editură din străinătate cu peer review internațional și 
este scrisă într-o limbă de circulație internațională; 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație 
internațională, dar nu a apărut la o editură din străinătate cu peer review internațional; 1, în restul cazurilor. 
5. Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO, 
ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERI1H, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS; SAGE, OVID, ECOLIT, 
Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE, 
HEIN Online. 
6. n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor. 
7. Pentru categoria articolelor publicate în reviste "cotate ISI" se iau în considerare doar cele indexate în ISI 
Web of Knowledge, fiind obligatorie raportarea codului de înregistrare al articolului (WOS). Factorul de 
impact, acolo unde acesta există, este cel aferent anului în care a fost publicat articolul [1] 
8. O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă 
pentru candidat. 
 
(2) 
 

Nr. 
criteriu Denumirea Indicatorului Punctajul Elementul pentru care 

se acordă punctajul 
I1 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f care 

este mai mare sau egal cu 0,1 
(2 + 4 x f) x 2/n Pe articol 

I2 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact mai 
mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel puțin 3, respectiv 2 
[2] din bazele de date internaționale recunoscute sau reviste 
care au avut o cotație națională B sau B+ înainte de 2011, 
capitole în volume publicate la edituri cu prestigiu 
internațional (A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut (A2) 

2 x m/n Pe articol 

I3 Cărți publicate ca unic autor 10 x m Pe carte 
I4 Cărți publicate în calitate de coautor, având n coautori 6 x m/n Pe carte 
I5 Cărți coordonate, având n coordonatori 5 x m/n Pe carte 
I6 Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume 

cu ISBN) 
2 x m/n Pe studiu/capitol 

I7 Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate 
în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute sau 
termeni de minimum o pagină în enciclopedii/dicționare de 
specialitate 

0,5 x m/n Pe recenzie sau termen 

I8 Lucrări publicate în volumele unor conferințe (volume cu 
ISSN) sau indexate în cel puțin una din bazele de date 
internaționale recunoscute, traduceri ale unor lucrări 
fundamentale din domeniul științelor sociale 

1 x m/n Pe lucrare 

I9 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în 
reviste cotate ISI, în cărți, capitole de cărți sau volume ori în 
reviste indexate în baze de date internaționale (nu se iau în 

(0,2 + 4 x f) x 2/n Pe citare 
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considerare autocitările). n este numărul de autori al 
publicației citate, sau recenzii la cărțile de autor publicate în 
reviste indexate în baze de date internaționale 

I10 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată 
ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 

5 Pe revistă 

Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste 3 
I11 Editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau 

indexată de o bază de date internațională recunoscută. 
2 Pe revistă 

Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste 1 
I12 Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o 

editură cu prestigiu internațional 
4 Pe colecție/serie 

Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții 2 
Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o 
editură din țară 

2 

Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții 1 
I13 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul 

a cel puțin 50.000 lei de o entitate din străinătate 
7 Pe proiect 

I14 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 
echivalentul a 50.000 lei de o entitate din țară 

5 Pe proiect 

I15 Profesor invitat (visiting) la o universitate de prestigiu din 
străinătate (titular de curs finalizat prin evaluarea studenților) 

10 Pe universitate 

Profesor cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu 
din străinătate pentru o perioadă de cel puțin o lună 

5 

Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un 
an academic la o universitate de prestigiu din străinătate sau 
obținerea unei diplome de doctor la o universitate din 
străinătate 

3 

I16 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în 
străinătate 

1 Pe conferință 

I17 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în 
țară 

0,5 Pe conferință 

I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale 
în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 

0,5 Pe grant/bursă 

I19 Inițierea unor programe de studii universitare 2 Pe program 
Introducerea de cursuri noi 0,5 Pe curs 
Publicare cursuri pentru studenți 1 x m/n Pe lucrare 

I20 Membru al unei echipe de cercetare care implementează un 
proiect finanțat pe bază de competiție cu cel puțin 100.000 lei 

1 Pe proiect 

I21 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor 
de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior, CNFIS (se punctează un singur 
mandat). Premii ale unor Academii și Asociații științifice 

1 Pe 
consiliu/comisie/premiu 

I22 Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de 
politici publice elaborat, în urma unor concursuri de selecție, 
pentru diverse instituții publice guvernamentale/organizații 
internaționale/centre de cercetare 

2 x m/n Pe lucrare 

I23 Participare în colectivele de elaborare sau implementare a 
granturilor ori a proiectelor de dezvoltare instituțională, 
socială și regională; transfer de cunoaștere și instrumente de 
politici; asistentă pentru dezvoltare s.a finanțate de o entitate 
regională, națională sau din străinătate 

1 Pe proiect 

Note: 
[1]Informația este accesibilă pe portalul Web of Science, secțiunea Journal Citation Reports. 
[2]Sunt punctate articolele publicate în 2 din bazele date internaționale din lista indicată până în 2016, 
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respectiv în 3 baze de date internaționale începând cu 2016. 
 
(3) Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ (fiecare standard în parte fiind obligatoriu) 
 

Criteriu Definiție criteriu Standardul pentru profesor 
universitar/CS I 

Standardul pentru 
Conferențiar universitar/CS 

II 
C1 Punctajul pentru indicatorul I1 >/= 10 >/= 5 
C2 Numărul de articole care prezintă contribuții 

originale, in extenso, conform condițiilor de la 
I2 

>/= 8 >/= 5 

C3 Numărul de cărți la care este unic autor sau prim 
autor 

cel puțin o carte la o editură 
cu prestigiu internațional 

(A1) sau cel puțin două cărți 
publicate la edituri cu 

prestigiu recunoscut (A2) 

>/= 1 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 >/= 100 >/= 50 
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I9 >/= 10 >/= 5 
C6 Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I23) 
>/= 150 >/= 100 

C7 Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23), acumulat după obținerea 
titlului de doctor 

>/= 100 >/= 50 

 
III. Științe economice și administrarea afacerilor 
 
(1) 
Conform Ordinului MENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (capitolul 1, art. 3, lit. 
g și lit. h), prezentele standarde au un caracter minimal și vizează activitatea științifică fiind "necesare și 
obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare [...] și pentru 
acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I" (lit. g), respectiv "pentru conferirea calității de conducător 
de doctorat și atestatul de abilitare" (lit. h). Universitățile și institutele de cercetare au dreptul de a completa 
standardele minimale CNATDCU cu standarde specifice, proprii cu privire la activitatea didactică, de 
cercetare, dezvoltare instituțională sau a altor contribuții aduse comunității. 
 
(2) 
1.Obținerea unui scor final (S), calculat pe baza articolelor și citărilor în reviste cotate ISI cu scor de 
influență absolut (Article Influence Score - AIS) nenul (vezi observațiile 1 și 2 din Anexa 2), astfel: 
S = P + C 
Scorul final (S) trebuie realizat pe baza a maximum 10 articole ale candidatului în reviste cotate ISI cu scor 
de influență absolut (AIS) nenul și din maximum 10 citări în reviste cotate ISI cu scor de influență absolut 
(AIS) nenul (se exclud autocitările și semi-autocitările). În cazul abilitării, toate articolele luate în calcul 
pentru stabilirea scorului final (S) trebuie să se regăsească în teza de abilitare. Punctajul aferent articolelor și 
citărilor se determină astfel: 
A)Punctajul Pi acordat unui articol "i" publicat într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) 
nenul se determină conform formulei următoare: 

 
unde M reprezintă coeficientul de multiplicare specificat în tabelul 1, N reprezintă numărul de autori ai 
articolului conform punctului 6, iar AIS este scorul absolut de influență al revistei ISI în care este publicat 
articolul. Dacă N > 10 sau AIS = 0, punctajul devine nul sau negativ și, prin urmare, publicația nu poate fi 
luată în considerare în determinarea scorului final. Punctajul final obținut din maxim 10 articole este dat de 
relația: 



 20 

 
unde n < =  10 reprezintă numărul articolelor ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul ale candidatului. 
Pentru profesor universitar, cercetător științific I și abilitare, maximum 0,5 puncte (adică 25% din valoarea 
minimă a lui P, precizată mai jos la punctul 7), pot fi acordate publicațiilor (cărți sau capitole în cărți) la 
edituri de prestigiu internațional în domeniul științelor sociale (lista acestor edituri este prezentată în Anexa 
1) și alte edituri naționale și internaționale. Fiecare carte sau capitol în carte va substitui unul dintre cele 10 
articole maxim admise în calculul punctajului P. Punctajele Pi acordate cărților și capitolelor în cărți sunt 
următoarele: 
Cartea "i" publicată la o editură internațională din Anexa 1 Pi = 0,5/N 
Capitolul "i" în cartea publicată la o editură internațională din Anexa 1 Pi = 0,25/N 
Cartea "i" publicată la o editură națională sau internațională, altele decât în Anexa 1 Pi = 0,2/N 
Capitolul "i" în cartea publicată la o editură națională sau internațională, altele decât în 
Anexa l sau articol în volume ISI Proceedings 

Pi = 0,1/N 

Pentru conferențiar universitar, cercetător științific II, punctajul aferent acestui tip de publicație este de 
maximum 25 % din valoarea minimă a lui P (precizată mai jos la punctul 7), adică maximum 0,1875 puncte. 
Notă: Calitatea de editor al unei cărți nu se asimilează cu calitatea de autor al unei cărți. 
B)Punctajul Cj acordat unei citări "j" într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul se 
determină conform algoritmului următor (vezi observația 3 din Anexa 2): 
Cj = 1 dacă revista este încadrată în prima cuartilă (Q1) pe domeniu după AIS conform JCR 
Cj = 0,75 dacă revista este încadrată în a doua cuartilă (Q2) pe domeniu după AIS conform JCR 
Cj = 0,5 dacă revista este încadrată în a treia cuartilă (Q3) pe domeniu după AIS conform JCR 
Cj = 0,25 dacă revista este încadrată în a patra cuartilă (Q4) pe domeniu după AIS conform JCR. 
Citările în cărți publicate la edituri de prestigiu (conform listei din Anexa 1) sunt asimilate citărilor în reviste 
încadrate în a patra cuartilă. Punctajul acordat unei astfel de citări este de 0,25 puncte. 
Punctajul final obținut din maxim 10 citări este dat de relația: 

 
unde k < =  10 reprezintă numărul de citări în publicații. 
2.Toate articolele/cărțile/capitolele în cărți publicate și toate publicațiile citate ce sunt luate în considerare 
trebuie să trateze exclusiv subiecte și teme specifice domeniului științelor economice și administrarea 
afacerilor. 
3.Revistele ISI în care sunt publicate articolele candidatului și articolele în care apar citările publicațiilor 
candidatului luate în considerare în stabilirea scorului final pot fi reviste ISI cu un scor absolut de influență 
(AIS) nenul încadrate pe categorii conform tabelului de mai jos: 
Tabelul 1. Categoriile de încadrare a revistelor ISI luate în considerare pentru obținerea standardului minim 

Index JCR Categoriile de încadrare a revistelor ISI luate în considerare pentru 
obținerea standardului minim (conform JCR) Multiplicator M 

Core Economics 

Economics 

10 
Business, Finance 

Business 
Management 

Infoeconomics 

Computer Science, Artificial Intelligence 

8 
Computer Science, Interdisciplinary Applications 

Computer Science, Information System 
Computer Science, Theory & Methods 



 
 

21 

Computer Science, Software Engineering 
Computer Science, Hardware &. Architecture 
Operations Research & Management Science 

Statistics & Probability 
Computer Science, Cybernetics 

Cybernetics 
Social Science & 

Science Toate cu excepția celor menționate anterior 6 

 
4. 
4.1.Pentru profesor universitar, cercetător științific I și abilitare, trebuie îndeplinită una din următoarele 
condiții: 
a)din cele maximum 10 articole, candidatul trebuie să fie autor sau coautor a cel puțin două articole publicate 
în reviste cotate ISI cu scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15; 
b)să fi câștigat în competiții naționale sau internaționale cel puțin 2 proiecte/granturi de cercetare, cu 
excepția proiectelor finanțate prin programe operaționale de tip POS-DRU, POS-CEE sau similare, dintre 
care unul în calitate de director de proiect sau responsabil partener; 
c)un articol de la punctul a) și un grant de la punctul b) în calitate de director. 
4.2.Pentru conferențiar universitar, cercetător științific II trebuie îndeplinită una din următoarele condiții: 
a)din cele maximum 10 articole, candidatul trebuie să fie autor sau coautor a cel puțin un articol publicat în 
reviste cotate ISI cu scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15; 
b)să fi fost director responsabil partener/membru într-un proiect/grant de cercetare câștigat în competiții 
naționale sau internaționale, cu excepția proiectelor finanțate prin programe operaționale de tip POS-DRU, 
POS-CEE sau similare. 
5.Candidatul pentru titlul de profesor, CS I și abilitare trebuie să aibă un număr minim de 4 articole ISI cu 
AIS nenul din care minim 2 din categoriile Core Economics și/sau Infoeconomics, respectiv pentru 
Conferențiar, CS II minim 2 articole ISI cu AIS nenul din care 1 din categoriile Core Economics și/sau 
Infoeconomics. 
6.Numărul de autori luat în calcul (N) se referă doar la cei cu afiliere la instituțiile de învățământ și cercetare 
din România. 
7.Valorile minime ale punctajelor pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor și obținerea 
titlurilor didactice și științifice și acordarea atestatului de abilitare sunt următoarele. 

Conferențiar universitar, Cercetător științific II Profesor universitar, Cercetător științific I, Abilitare 
S > =  1,5 S > =  4 
P > =  0,75 P > =  2 
C > =  0,5 C > =  1,2 

 
Lista edituri de prestigiu internațional 
Academic Press, Addison Wesley, Allen and Unwin, Blackwell, Brookings Institution, Cambridge University 
Press, Columbia University Press, Cornell University Press, CRC Press, Duke University Press, Edward 
Elgar, Elsevier, Emerald Group, Harper Collins, Harvard University Press, IEEE Computer Society, Indiana 
University Press, IOS Press, John Wiley & Sons, Johns Hopkins University Press, Kluwer Academic Press, 
Macmillan, McGraw-Hill, MIT Press, New York University Press, North Holland, Oxford University Press, 
Palgrave Macmillan, Chapman & Hall, Pearson Education, Prentice Hall, Presses Universitaires de France, 
Princeton University Press, Routledge, Rutgers University Press, Sage, Springer, Stanford University Press, 
Taylor & Francis Group, University of California Press, University of Chicago Press, Wiley-Blackwell, 
Wiley, World Scientific, Yale University Press, Vienna University Press, Economica, Dunod, Les Edition 
d'Organisation, ACM Press 
 
Observații privind realizarea standardelor minimale 
 
1.Articole publicate în reviste indexate ISI cu scor absolut de influenți (AIS) nenul. Un articol este considerat 
publicat dacă este identificat prin următoarele informații ce vor fi preluate din ISI Web of Science Core 
Collection: 
- Lista de autori ai articolului 
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- Titlul articolului 
- Denumirea revistei în care apare articolul 
- Volumul (numărul) revistei în care apare articolul 
- Numărul de pagini între care este încadrat articolul în revistă 
- Data publicării articolului 
- ISSN-ul revistei 
- Accession number (WOS) 
Lipsa oricărei informații dintre cele precizate anterior conduce la neluarea în considerare a articolului în 
stabilirea punctajelor necesare îndeplinirii standardelor minime de abilitare. În ISI Web of Science Core 
Collection, articolul trebuie să aibă încadrarea "article" sau "review" la rubrica "document type". 
2.Scorul absolut de influență (AIS) luat în calcul pentru revista ISI în care este publicat un articol sau în care 
este citată o publicație este, la alegerea candidatului, cel din momentul depunerii de către candidat a 
dosarului de concurs sau de abilitare sau cel din anul publicării articolului cu condiția ca Scorul absolut de 
influență (AIS) al revistei în anul depunerii dosarului să fie nenul (conform ultimului raport disponibil/cel 
mai recent al AIS publicat în Journal Citation Reports - Thomson Reuters (JCR). 
3.Împărțirea revistelor ISI pe cuartile după scorul absolut de influență (AIS) pe domeniile de încadrare, din 
Journal Citation Reports - Thomson Reuters (JCR). S-a notat cu Q1 prima cuartilă (zonă roșie), respectiv 
reviste clasate descrescător după AIS-ul lor în prima pătrime, pe un domeniu. S-a notat cu Q2 a doua cuartilă 
(zonă galbenă), respectiv reviste clasate descrescător după AIS-ul în a doua pătrime, pe un domeniu. S-a 
notat cu Q3 a treia cuartilă (zonă gri), respectiv reviste clasate descrescător după AIS-ul în a treia pătrime, pe 
un domeniu. S-a notat cu Q4 a patra cuartilă (zonă gri), respectiv reviste clasate descrescător după AIS-ul în 
ultima pătrime, pe un domeniu. În cazul în care aceeași revistă este încadrată pe cuartile diferite pe două sau 
mai multe domenii, se va lua în considerare în determinarea punctajului acordat citărilor varianta cea mai 
favorabilă candidatului. 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 2 

 
Îndrumar pentru comisiile de concurs 

 

1. Verificarea îndeplinirilor prevederilor din Legea educației naționale nr. 1/2011; 

2. Verificarea respectării standardelor minimale necesare și obligatorii așa cum sunt prevăzute 

în Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/20.12.2016; 

3. Verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în Metodologia de concurs a Universității 

„Nicolae Titulescu” din București; 

4. Verificarea exactității raportării de către candidați a activității științifice prin accesarea 

bazelor de date internaționale și a tuturor documentelor necesare; 

5. Verificarea calculelor făcute de candidați și a punctajului raportat de acestea; 

6. Urmărirea desfășurării corecte a probelor practice; 

7. Asigurarea desfășurării în condiții optime a prelegerii publice și aprecierea corectă a calității 

acesteia și a abilităților didactice ale candidaților; 

8. Completarea corectă a documentelor care însoțesc dosarul de concurs. 
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Metodologia de concurs 

Anexa nr. 3 
 
 

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS 
 

DOMNULE RECTOR, 

 

 

Subsemnatul (a) …………………………......................................…………………, domiciliat (ă) 

în ..................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................,  

absolvent(ă) al(a) …...............................................................………….........….…………………., 

vă rog să aprobați înscrierea la concurs pentru ocuparea postului de …….........………...............…., 

poziția …….., disciplinele: 

…..........................................................................................................................................................., 

Departamentul......................................................................................................................................., 

Facultatea de ……….................................................................., Universitatea „Nicolae Titulescu” 

din București. 

Declar pe proprie răspundere că informațiile prezentate  în dosarul de concurs corespund 

adevărului. 

 

 

Data 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Rector al Universității „Nicolae Titulescu” din București 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 4 

 
 

FIȘA PROBELOR 
PENTRU CONCURSUL PENTRU POSTUL DE ASISTENT UNIVERSITAR 

 
Numele și prenumele 
candidatului 

Proba de concurs Notele acordate de 
membrii comisiei 

Media 
aritmetică 
obținută 

Observații 

  
 

1 2 3 4 5   

Probă scrisă 
(evaluarea cunoștințelor) 

       

Probă orală 
(prelegere publică) 

       

Proba practică 
(conducere seminar) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Probă scrisă 
(evaluarea cunoștințelor) 

       

Probă orală 
(prelegere publică) 

       

Proba practică 
(conducere seminar) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Probă scrisă 
(evaluarea cunoștințelor) 

       

Probă orală 
(prelegere publică) 

       

Proba practică 
(conducere seminar) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

 
 

Președinte…………………………                                 Membri: 1………………………………                                                                                                                                                
2………………………………                                                                                                                              
3………………………………                                                                                                               
4……………………………… 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 5 

 
 

FIȘA PROBELOR 
PENTRU CONCURSUL PENTRU POSTUL DE LECTOR UNIVERSITAR 

 
 

Numele și prenumele 
candidatului 

Proba de concurs Notele acordate de 
membrii comisiei 

Media 
aritmetică 
obținută 

Observații 

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

 
 

 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 
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Metodologia de concurs 

Anexa nr. 6 
 

 
FIȘA PROBELOR 

PENTRU CONCURSUL PENTRU POSTUL DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 
 
 

Numele și prenumele 
candidatului 

Proba de concurs Notele acordate de 
membrii comisiei 

Media 
aritmetică 
obținută 

Observații 

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

 
 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 7 

 
 

FIȘA PROBELOR 
PENTRU CONCURSUL PENTRU POSTUL DE PROFESOR UNIVERSITAR 

 
 

Numele și prenumele 
candidatului 

Proba de concurs Notele acordate de 
membrii comisiei 

Media 
aritmetică 
obținută 

Observații 

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

  
 

1 2 3 4 5   

Proba practică 
(susținerea unei lecții 
deschise) 

       

Proba orală 
(prelegere publică) 

       

Media tuturor probelor 
 

   

 
 

 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 8 

 

FIȘĂ DE VERIFICARE 
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU”  

POST DIDACTIC – ASISTENT UNIVERSITAR 
 

 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 

 

 Itemi  Observații  
- numărul articolelor 
- admis/respins 

Standardele 
universității – 
cerințe minime 
și obligatorii 
(conform art. 11 
din Metodologie) 

2 articole publicate în reviste recunoscute, cu 
prestigiu național sau internațional ori în reviste 
indexate în baze de date internaționale; 

 

2 studii publicate în volume colective ale unor 
conferințe științifice naționale ori internaționale 
 

 

 
 
 
Data 

Candidat………………………                            
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 9 

 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE 
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU”  

POST DIDACTIC – LECTOR UNIVERSITAR 
 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 
 

 Itemi  Observații 
- numărul cursurilor/ 
monografiilor/articolelor etc. 
- admis/respins 

Standardele 
universității – 
cerințe minime 
și obligatorii 
(conform art. 12 
din Metodologie) 

1 curs universitar pentru o disciplină din structura 
normei, publicat într-o editură cu prestigiu 
recunoscut în domeniul științelor sociale, ca unic 
autor sau realizat în colectiv 

 

1 lucrare tip monografie/caiet de seminar/culegere 
de texte și aplicații/traducere cărți specifică 
disciplinelor din structura postului, publicată într-o 
editură cu prestigiu recunoscut în domeniul 
științelor sociale, în calitate de unic autor  sau 
coautor  

 

4 articole/studii publicate în reviste recunoscute, 
cu prestigiu național sau internațional ori în reviste 
indexate în baze de date internaționale 

 

2 articole/studii publicate în volume colective ale 
unor conferințe naționale ori internaționale 

 

 
Data  

Candidat………………………                            
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 10 

 
FIȘĂ DE VERIFICARE 

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU”  
POST DIDACTIC – CONFERENȚIAR/PROFESOR UNIVERSITAR – ȘTIINȚE 

JURIDICE 
Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 
 
 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj 
Elementul pentru 

care se acordă 
punctajul 

Punctaj 
realizat 

I1   Cărți publicate la 
edituri 
internaționale de 
prestigiu, la edituri 
de prestigiu din 
străinătate sau la 
edituri din țară cu 
prestigiu 
recunoscut în 
domeniul științelor 
juridice, după cum 
urmează*: 

Punctajul de mai jos se dublează dacă lucrarea a apărut într-o 
limbă de largă circulație la o editură internațională de 
prestigiu și se găsește în minimum zece biblioteci din 
catalogul desemnat de autoritatea națională de cercetare 
pentru criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de 
cercetare 

 

- Tratate 10  
- Monografii 8  
- Cursuri universitare 7  
- Practică și/sau Legislație comentată 5  
- Traduceri de cărți 5  
- Îndrumare practice 2  

*Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte 
edituri din străinătate cu peer review internațional sau 
la edituri din România acreditate de Consiliul Național 
al Cercetării Științifice (categoria B) 

1/2 din 
punctajele de 

mai sus 

Pe carte  

I2 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, 
publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 
științelor juridice* 

1 Pe articol/studiu  

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă 
circulație internațională 

3 Pe articol/studiu  

I3 Capitole de carte, studii în volume colective sau în 
volume ale conferințelor care prezintă contribuții in 
extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor juridice* 

1 Pe publicație  

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulație 
internațională 

3 Pe articol/studiu  

I4 Traduceri în limba română de: articole/studii care 
prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste 
științifice internaționale de prestigiu în domeniul 
științelor juridice; studii în volume colective 
internaționale sau în volume ale conferințelor 
internaționale care prezintă contribuții in extenso, 
publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul 
științelor juridice 

0,5 Pe traducere  

I5 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaționale 

10 Pe grant/contract  
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I6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaționale 

3 Pe grant/contract  

I7 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare naționale 

5 Pe grant/contract  

I8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare naționale 

2 Pe grant/contract  

I9 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de 
cărți sau volume, publicate la edituri românești cu 
prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, 
precum și în reviste științifice românești de prestigiu în 
domeniul științelor juridice 

0,2 Pe citare  

I10 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de 
cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 
internațional, respectiv articole în reviste străine de 
prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,4 Pe citare  

I11 Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale 
unui articol/studiu al candidatului care prezintă 
contribuții in extenso, publicat în reviste științifice de 
prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 
articol/studiu al candidatului care prezintă contribuții in 
extenso, publicat în reviste științifice din străinătate de 
prestigiu în domeniul științelor juridice 

5 Pe articol/studiu  

I12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii 
înființate prin lege, precum și ale Uniunii Juriștilor 

1 Pe premiu  

I13 Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu 
în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în 
străinătate, într-o limbă de largă circulație 
internațională. Se adaugă câte un punct suplimentar 
pentru fiecare trei ani consecutivi de vechime în funcția 
de redactor 

1 Pe titlu de revistă  

I14 Coordonator de volume publicate la edituri naționale 
cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice* 
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la 
edituri din străinătate (din categoriile menționate la 
Definiții) 

2 Pe volum coordonat  

I15 Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice 
de prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 Pe revistă  

I16 Organizator de conferințe naționale* 
*Se dublează punctajul pentru conferințe internaționale 

1 Pe conferință  

I17 Participare la conferințe naționale în calitate de: *Punctajul se dublează pentru 
conferințele internaționale 

 

Keynote speaker 2    
Speaker 1    
Moderator 0,5    

I18 Coordonarea unor programe de studii universitare* 
*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în 
limbi de largă circulație internațională. Punctajul se 
triplează dacă programul este oferit în limbi de largă 
circulație internațională și timp de trei ani consecutivi 
jumătate din studenții înscriși în program sunt străini. 

1 Pe program de 
studii 

 

I19 Mobilități de predare în cadrul programelor de 
cooperare internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD 
etc.) 

1 Pe mobilitate  

I20 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 
universitate din străinătate 

2/lună de 
misiune 

Pe universitate  
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I21 Studii și perfecționare în străinătate:      
- master la o universitate din străinătate 1 Pe program de 

master 
 

- doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție 
din străinătate 

2 Pe doctorat  

- efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel 
puțin o lună la o universitate din străinătate 

1/lună de 
stadiu 

Pe universitate  

I22 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 
elaborarea proiectelor unor acte normative* 

3 Pe proiect de act 
normativ 

 

*Constituție, coduri fundamentale 10 Pe proiect de act 
normativ 

 

*Coduri specializate sau profesionale, alte acte 
normative 

2 Pe proiect de act 
normativ 

 

I23 Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene 
organizate de profesiile juridice 

0,5 Pe comisie  

I24 Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, 
instituții publice sau corpuri profesionale 

1 Pe opinie  

I25 Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor 
didactice: 

     

- din învățământul juridic superior 0,2 Pe comisie  
- din învățământul preuniversitar 0,1 Pe comisie  

I26 Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile 
electorale 

0,1 Pe comisie  

I27 Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea 
publică a tezelor de doctorat 

0,5 Pe comisie  

I28 Membru al Consiliului Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al 
Consiliului Național al Cercetării științifice, al 
consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior 

3 Pe consiliu/comisie  

 
2. Standarde minimale 
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 
 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, 
cercetător științific gradul I 

Standardul pentru conferențiar 
universitar, cercetător științific gradul II 

C1 Performanță de fond - teză de doctorat publicată la o editură 
din țară cu prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor juridice* 
*rută alternativă pentru tezele susținute 
înainte de 1 ian. 2015: publicare în 
format tipărit sau electronic, la editura 
IOSUD unde s-a susținut teza; 
- două comunicări într-o limbă străină de 
largă circulație internațională, susținute 
la congrese/conferințe organizate de o 
societate științifică internațională din 
specializarea candidatului și publicate în 
volumul ori pe situl congresului/în 
revista societății/în secțiunea specială a 
unei reviste internaționale de prestigiu 
(numai comunicări acceptate ca urmare a 
selecției operate/invitației adresate de un 
comitet științific și susținute efectiv, nu 
în regim de poster); 
- Director/Responsabil al unui grant de 

- teză de doctorat publicată la o editură 
din țară cu prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor juridice* 
*rută alternativă: pentru tezele susținute 
înainte de 1 ian. 2015: publicare în 
format tipărit electronic, la editura 
IOSUD unde s-a susținut teza; 
- o comunicare într-o limbă străină de 
largă circulație internațională, susținută 
la un congres/conferință organizat(ă) de 
o societate științifică internațională din 
specializarea candidatului și publicată în 
volumul ori pe situl congresului/în 
revista societății/în secțiunea specială a 
unei reviste internaționale de prestigiu 
(numai comunicare acceptată ca urmare a 
selecției operate/invitației adresate de un 
comitet științific și susținută efectiv, nu 
în regim de poster); 
- Director/Responsabil al unui grant de 
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cercetare sau contract direct de 
cercetare* 
*Rute alternative: 
1. membru în echipele a două granturi de 
cercetare sau contracte directe de 
cercetare 
2. participarea în calitate de expert la 
comisiile pentru elaborarea proiectelor 
unor acte normative și în cadrul 
comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 
grupurilor de lucru ale organizațiilor sau 
asociațiilor profesionale internaționale 
- pentru profesor universitar: un curs 
universitar pentru fiecare dintre obiectele 
de studiu aflate în structura postului, 
publicat după obținerea titlului de doctor, 
în calitate de autor unic sau de prim autor 
- o monografie publicată, după obținerea 
titlului de doctor, la edituri internaționale 
de prestigiu, la edituri de prestigiu din 
străinătate sau la edituri din tară cu 
prestigiu recunoscut în domeniul 
științelor juridice; 
- atestat de abilitare pentru conducere de 
doctorate. 

cercetare sau contract direct de 
cercetare* 
*Rute alternative: 
1. membru în echipa unui în grant de 
cercetare sau a unui contract direct de 
cercetare 
2. participarea în calitate de expert la 
comisiile pentru elaborarea proiectelor 
unor acte normative și în cadrul 
comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 
grupurilor de lucru ale organizațiilor sau 
asociațiilor profesionale internaționale 
- pentru conferențiar universitar: un curs 
universitar publicat, după obținerea 
titlului de doctor, în calitate de autor unic 
sau de prim autor. 

C2 Numărul de 
articole/studii publicate 
în reviste de prestigiu în 
domeniul științelor 
juridice 

> =  15 > =  10 

C3 Numărul de 
articole/studii publicate 
în reviste, de prestigiu în 
domeniul științelor 
juridice, publicate după 
abținerea titlului de 
doctor 

> =  10 > =  4 

C4 Suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I8 

> =  65 > =  40 

C5 Suma punctajului pentru 
indicatorii I9-I11 

> =  10 > =  6 

C6 Suma punctajului pentru 
indicatorii I12-I28 

> =  25 > =  15 

C7 Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I1-I28) 

> =  150 > =  100 

C8 Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I1-I28), 
realizat după obținerea 
titlului de doctor 

> =  100 > =  65 

 
 
Data  

Candidat………………………                            
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Metodologia de concurs 

Anexa nr. 11 
 

 
FIȘĂ DE VERIFICARE 

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU”  
POST DIDACTIC – CONFERENȚIAR/PROFESOR UNIVERSITAR – SOCIOLOGIE, 

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 
 
 

Nr. 
criteriu Denumirea Indicatorului Punctajul Elementul pentru care se 

acordă punctajul 
Punctaj 
realizat 

I1 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f care 
este mai mare sau egal cu 0,1 

(2 + 4 x f) x 2/n Pe articol  

I2 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic 
de 0,1 sau în reviste indexate în cel puțin 3, respectiv 2 [2] din 
bazele de date internaționale recunoscute sau reviste care au 
avut o cotație națională B sau B+ înainte de 2011, capitole în 
volume publicate la edituri cu prestigiu internațional (A1) sau la 
edituri cu prestigiu recunoscut (A2) 

2 x m/n Pe articol  

I3 Cărți publicate ca unic autor 10 x m Pe carte  
I4 Cărți publicate în calitate de coautor, având n coautori 6 x m/n Pe carte  
I5 Cărți coordonate, având n coordonatori 5 x m/n Pe carte  
I6 Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu 

ISBN) 
2 x m/n Pe studiu/capitol  

I7 Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în 
cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute sau 
termeni de minimum o pagină în enciclopedii/dicționare de 
specialitate 

0,5 x m/n Pe recenzie sau termen  

I8 Lucrări publicate în volumele unor conferințe (volume cu 
ISSN) sau indexate în cel puțin una din bazele de date 
internaționale recunoscute, traduceri ale unor lucrări 
fundamentale din domeniul științelor sociale 

1 x m/n Pe lucrare  

I9 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în 
reviste cotate ISI, în cărți, capitole de cărți sau volume ori în 
reviste indexate în baze de date internaționale (nu se iau în 
considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației 
citate, sau recenzii la cărțile de autor publicate în reviste 
indexate în baze de date internaționale 

(0,2 + 4 x f) x 2/n Pe citare  

I10 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI 
sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 

5 Pe revistă  

Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste 3  
I11 Editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau 

indexată de o bază de date internațională recunoscută. 
2 Pe revistă  

Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste 1  
I12 Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o 

editură cu prestigiu internațional 
4 Pe colecție/serie  

Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții 2  
Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o 
editură din țară 

2  

Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții 1  
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I13 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a 
cel puțin 50.000 lei de o entitate din străinătate 

7 Pe proiect  

I14 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 
echivalentul a 50.000 lei de o entitate din țară 

5 Pe proiect  

I15 Profesor invitat (visiting) la o universitate de prestigiu din 
străinătate (titular de curs finalizat prin evaluarea studenților) 

10 Pe universitate  

Profesor cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu 
din străinătate pentru o perioadă de cel puțin o lună 

5  

Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un 
an academic la o universitate de prestigiu din străinătate sau 
obținerea unei diplome de doctor la o universitate din 
străinătate 

3  

I16 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în 
străinătate 

1 Pe conferință  

I17 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară 0,5 Pe conferință  
I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale 

în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 
0,5 Pe grant/bursă  

I19 Inițierea unor programe de studii universitare 2 Pe program  
Introducerea de cursuri noi 0,5 Pe curs  
Publicare cursuri pentru studenți 1 x m/n Pe lucrare  

I20 Membru al unei echipe de cercetare care implementează un 
proiect finanțat pe bază de competiție cu cel puțin 100.000 lei 

1 Pe proiect  

I21 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de 
specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior, CNFIS (se punctează un singur 
mandat). Premii ale unor Academii și Asociații științifice 

1 Pe consiliu/comisie/premiu  

I22 Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de 
politici publice elaborat, în urma unor concursuri de selecție, 
pentru diverse instituții publice guvernamentale/organizații 
internaționale/centre de cercetare 

2 x m/n Pe lucrare  

I23 Participare în colectivele de elaborare sau implementare a 
granturilor ori a proiectelor de dezvoltare instituțională, socială 
și regională; transfer de cunoaștere și instrumente de politici; 
asistentă pentru dezvoltare s.a finanțate de o entitate regională, 
națională sau din străinătate 

1 Pe proiect  

Note: 
[1]Informația este accesibilă pe portalul Web of Science, secțiunea Journal Citation Reports. 
[2]Sunt punctate articolele publicate în 2 din bazele date internaționale din lista indicată până în 2016, respectiv în 3 baze 
de date internaționale începând cu 2016. 
 
Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ (fiecare standard în parte fiind obligatoriu) 

Criteriu Definiție criteriu Standardul pentru profesor 
universitar/CS I 

Standardul pentru Conferențiar 
universitar/CS II 

C1 Punctajul pentru indicatorul I1 >/= 10 >/= 5 
C2 Numărul de articole care prezintă contribuții 

originale, in extenso, conform condițiilor de la 
I2 

>/= 8 >/= 5 

C3 Numărul de cărți la care este unic autor sau prim 
autor 

cel puțin o carte la o editură 
cu prestigiu internațional 

(A1) sau cel puțin două cărți 
publicate la edituri cu 

prestigiu recunoscut (A2) 

>/= 1 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 >/= 100 >/= 50 
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I9 >/= 10 >/= 5 
C6 Punctaj total (suma punctajului pentru >/= 150 >/= 100 
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indicatorii I1-I23) 
C7 Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I23), acumulat după obținerea 
titlului de doctor 

>/= 100 >/= 50 

 
 
Data  

 
Candidat………………………                            
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 12 

 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE 
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU”  

POST DIDACTIC – PROFESOR/CONFERENȚIAR UNIVERSITAR – ȘTIINȚE 
ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 
 
(1)Conform Ordinului MENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (capitolul 1, art. 3, 
lit. g și lit. h), prezentele standarde au un caracter minimal și vizează activitatea științifică fiind "necesare și 
obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare [...] și pentru 
acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I" (lit. g), respectiv "pentru conferirea calității de conducător 
de doctorat și atestatul de abilitare" (lit. h). Universitățile și institutele de cercetare au dreptul de a completa 
standardele minimale CNATDCU cu standarde specifice, proprii cu privire la activitatea didactică, de 
cercetare, dezvoltare instituțională sau a altor contribuții aduse comunității. 
(2)_ 
1.Obținerea unui scor final (S), calculat pe baza articolelor și citărilor în reviste cotate ISI cu scor de 
influență absolut (Article Influence Score - AIS) nenul, astfel: S = P + C 
Scorul final (S) trebuie realizat pe baza a maximum 10 articole ale candidatului în reviste cotate ISI cu scor 
de influență absolut (AIS) nenul și din maximum 10 citări în reviste cotate ISI cu scor de influență absolut 
(AIS) nenul (se exclud autocitările și semi-autocitările). În cazul abilitării, toate articolele luate în calcul 
pentru stabilirea scorului final (S) trebuie să se regăsească în teza de abilitare. Punctajul aferent articolelor și 
citărilor se determină astfel: 
A)Punctajul Pi acordat unui articol "i" publicat într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) 
nenul se determină conform formulei următoare: 

 
unde M reprezintă coeficientul de multiplicare specificat în tabelul 1, N reprezintă numărul de autori ai 
articolului conform punctului 6, iar AIS este scorul absolut de influență al revistei ISI în care este publicat 
articolul. Dacă N > 10 sau AIS = 0, punctajul devine nul sau negativ și, prin urmare, publicația nu poate fi 
luată în considerare în determinarea scorului final. Punctajul final obținut din maxim 10 articole este dat de 
relația: 

 
unde n < =  10 reprezintă numărul articolelor ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul ale candidatului. 
Pentru profesor universitar, cercetător științific I și abilitare, maximum 0,5 puncte (adică 25% din valoarea 
minimă a lui P, precizată mai jos la punctul 7), pot fi acordate publicațiilor (cărți sau capitole în cărți) la 
edituri de prestigiu internațional în domeniul științelor sociale (lista acestor edituri este prezentată în Anexa 
1) și alte edituri naționale și internaționale. Fiecare carte sau capitol în carte va substitui unul dintre cele 10 
articole maxim admise în calculul punctajului P. Punctajele Pi acordate cărților și capitolelor în cărți sunt 
următoarele: 
Cartea "i" publicată la o editură internațională din Anexa 1 Pi = 0,5/N 
Capitolul "i" în cartea publicată la o editură internațională din Anexa 1 Pi = 0,25/N 
Cartea "i" publicată la o editură națională sau internațională, altele decât în Anexa 1 Pi = 0,2/N 
Capitolul "i" în cartea publicată la o editură națională sau internațională, altele decât în 
Anexa l sau articol în volume ISI Proceedings 

Pi = 0,1/N 
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Pentru conferențiar universitar, cercetător științific II, punctajul aferent acestui tip de publicație este de 
maximum 25 % din valoarea minimă a lui P (precizată mai jos la punctul 7), adică maximum 0,1875 puncte. 
Notă: Calitatea de editor al unei cărți nu se asimilează cu calitatea de autor al unei cărți. 
B)Punctajul Cj acordat unei citări "j" într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul se 
determină conform algoritmului următor (vezi observația 3 din Anexa 2): 
Cj = 1 dacă revista este încadrată în prima cuartilă (Q1) pe domeniu după AIS conform JCR 
Cj = 0,75 dacă revista este încadrată în a doua cuartilă (Q2) pe domeniu după AIS conform JCR 
Cj = 0,5 dacă revista este încadrată în a treia cuartilă (Q3) pe domeniu după AIS conform JCR 
Cj = 0,25 dacă revista este încadrată în a patra cuartilă (Q4) pe domeniu după AIS conform JCR. 
Citările în cărți publicate la edituri de prestigiu (conform listei din Anexa 1) sunt asimilate citărilor în reviste 
încadrate în a patra cuartilă. Punctajul acordat unei astfel de citări este de 0,25 puncte. 
Punctajul final obținut din maxim 10 citări este dat de relația: 

 
unde k < =  10 reprezintă numărul de citări în publicații. 
2.Toate articolele/cărțile/capitolele în cărți publicate și toate publicațiile citate ce sunt luate în considerare 
trebuie să trateze exclusiv subiecte și teme specifice domeniului științelor economice și administrarea 
afacerilor. 
3.Revistele ISI în care sunt publicate articolele candidatului și articolele în care apar citările publicațiilor 
candidatului luate în considerare în stabilirea scorului final pot fi reviste ISI cu un scor absolut de influență 
(AIS) nenul încadrate pe categorii conform tabelului de mai jos: 
Tabelul 1. Categoriile de încadrare a revistelor ISI luate în considerare pentru obținerea standardului minim 

Index JCR Categoriile de încadrare a revistelor ISI luate în considerare pentru 
obținerea standardului minim (conform JCR) Multiplicator M 

Core Economics 

Economics 

10 
Business, Finance 

Business 
Management 

Infoeconomics 

Computer Science, Artificial Intelligence 

8 

Computer Science, Interdisciplinary Applications 
Computer Science, Information System 
Computer Science, Theory & Methods 

Computer Science, Software Engineering 
Computer Science, Hardware &. Architecture 
Operations Research & Management Science 

Statistics & Probability 
Computer Science, Cybernetics 

Cybernetics 
Social Science & 

Science Toate cu excepția celor menționate anterior 6 

4. 
4.1.Pentru profesor universitar, cercetător științific I și abilitare, trebuie îndeplinită una din următoarele 
condiții: 
a)din cele maximum 10 articole, candidatul trebuie să fie autor sau coautor a cel puțin două articole publicate 
în reviste cotate ISI cu scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15; 
b)să fi câștigat în competiții naționale sau internaționale cel puțin 2 proiecte/granturi de cercetare, cu 
excepția proiectelor finanțate prin programe operaționale de tip POS-DRU, POS-CEE sau similare, dintre 
care unul în calitate de director de proiect sau responsabil partener; 
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c)un articol de la punctul a) și un grant de la punctul b) în calitate de director. 
4.2.Pentru conferențiar universitar, cercetător științific II trebuie îndeplinită una din următoarele condiții: 
a)din cele maximum 10 articole, candidatul trebuie să fie autor sau coautor a cel puțin un articol publicat în 
reviste cotate ISI cu scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15; 
b)să fi fost director responsabil partener/membru într-un proiect/grant de cercetare câștigat în competiții 
naționale sau internaționale, cu excepția proiectelor finanțate prin programe operaționale de tip POS-DRU, 
POS-CEE sau similare. 
5.Candidatul pentru titlul de profesor, CS I și abilitare trebuie să aibă un număr minim de 4 articole ISI cu 
AIS nenul din care minim 2 din categoriile Core Economics și/sau Infoeconomics, respectiv pentru 
Conferențiar, CS II minim 2 articole ISI cu AIS nenul din care 1 din categoriile Core Economics și/sau 
Infoeconomics. 
6.Numărul de autori luat în calcul (N) se referă doar la cei cu afiliere la instituțiile de învățământ și cercetare 
din România. 
7.Valorile minime ale punctajelor pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor și obținerea 
titlurilor didactice și științifice și acordarea atestatului de abilitare sunt următoarele. 

Conferențiar universitar, Cercetător științific II Profesor universitar, Cercetător științific I, Abilitare 
S > =  1,5 S > =  4 
P > =  0,75 P > =  2 
C > =  0,5 C > =  1,2 

 
Lista edituri de prestigiu internațional 
Academic Press, Addison Wesley, Allen and Unwin, Blackwell, Brookings Institution, Cambridge University 
Press, Columbia University Press, Cornell University Press, CRC Press, Duke University Press, Edward 
Elgar, Elsevier, Emerald Group, Harper Collins, Harvard University Press, IEEE Computer Society, Indiana 
University Press, IOS Press, John Wiley & Sons, Johns Hopkins University Press, Kluwer Academic Press, 
Macmillan, McGraw-Hill, MIT Press, New York University Press, North Holland, Oxford University Press, 
Palgrave Macmillan, Chapman & Hall, Pearson Education, Prentice Hall, Presses Universitaires de France, 
Princeton University Press, Routledge, Rutgers University Press, Sage, Springer, Stanford University Press, 
Taylor & Francis Group, University of California Press, University of Chicago Press, Wiley-Blackwell, 
Wiley, World Scientific, Yale University Press, Vienna University Press, Economica, Les Edition 
d'Organisation, ACM Press 
 
Observații privind realizarea standardelor minimale 
1.Articole publicate în reviste indexate ISI cu scor absolut de influenți (AIS) nenul. Un articol este considerat 
publicat dacă este identificat prin următoarele informații ce vor fi preluate din ISI Web of Science Core 
Collection: 
- Lista de autori ai articolului 
- Titlul articolului 
- Denumirea revistei în care apare articolul 
- Volumul (numărul) revistei în care apare articolul 
- Numărul de pagini între care este încadrat articolul în revistă 
- Data publicării articolului 
- ISSN-ul revistei 
- Accession number (WOS) 
Lipsa oricărei informații dintre cele precizate anterior conduce la neluarea în considerare a articolului în 
stabilirea punctajelor necesare îndeplinirii standardelor minime de abilitare. În ISI Web of Science Core 
Collection, articolul trebuie să aibă încadrarea "article" sau "review" la rubrica "document type". 
2.Scorul absolut de influență (AIS) luat în calcul pentru revista ISI în care este publicat un articol sau în care 
este citată o publicație este, la alegerea candidatului, cel din momentul depunerii de către candidat a 
dosarului de concurs sau de abilitare sau cel din anul publicării articolului cu condiția ca Scorul absolut de 
influență (AIS) al revistei în anul depunerii dosarului să fie nenul (conform ultimului raport disponibil/cel 
mai recent al AIS publicat în Journal Citation Reports - Thomson Reuters (JCR). 
3.Împărțirea revistelor ISI pe cuartile după scorul absolut de influență (AIS) pe domeniile de încadrare, din 
Journal Citation Reports - Thomson Reuters (JCR). S-a notat cu Q1 prima cuartilă (zonă roșie), respectiv 
reviste clasate descrescător după AIS-ul lor în prima pătrime, pe un domeniu. S-a notat cu Q2 a doua cuartilă 
(zonă galbenă), respectiv reviste clasate descrescător după AIS-ul în a doua pătrime, pe un domeniu. S-a 
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notat cu Q3 a treia cuartilă (zonă gri), respectiv reviste clasate descrescător după AIS-ul în a treia pătrime, pe 
un domeniu. S-a notat cu Q4 a patra cuartilă (zonă gri), respectiv reviste clasate descrescător după AIS-ul în 
ultima pătrime, pe un domeniu. În cazul în care aceeași revistă este încadrată pe cuartile diferite pe două sau 
mai multe domenii, se va lua în considerare în determinarea punctajului acordat citărilor varianta cea mai 
favorabilă candidatului. 
 
 
Data  

 
Candidat………………………                            
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 13 

 

TABEL CENTRALIZATOR 
PRIVIND REZULTATELE CONCURSULUI  

POST DIDACTIC – ASISTENT UNIVERSITAR 
 

 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 

 

 Itemi/probe concurs  Punctajul obținut 
- admis/respins în cazul standardelor 
minimale 
- media aritmetică a notelor acordate 
de comisia de concurs 

Observații 

Standardele 
universității 
– cerințe 
minime și 
obligatorii 
(conform art. 
11 din 
Metodologie) 

2 articole publicate în reviste 
recunoscute, cu prestigiu național 
sau internațional ori în reviste 
indexate în baze de date 
internaționale; 

  

2 studii publicate în volume 
colective ale unor conferințe 
științifice naționale ori internaționale 
 

  

Probe 

concurs 

Proba scrisă   

Proba orală (susținerea unei prelegeri 
publice  despre cele mai 
semnificative rezultate profesionale 
și planul de dezvoltare a carierei 
didactice) 

 

 

Proba practică (conducerea unui 
seminar la una din disciplinele 
postului) 

 
 

Media finală a probelor de concurs  

 

 

 
 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 
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Metodologia de concurs 
Anexa nr. 14 

TABEL CENTRALIZATOR 
PRIVIND REZULTATELE CONCURSULUI  

POST DIDACTIC – LECTOR UNIVERSITAR 
 
Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 

 
 Itemi/probe de concurs  Punctajul obținut 

- admis/respins în cazul standardelor 
minimale 
- media aritmetică a notelor acordate 
de comisia de concurs 

  

Observații 

Standardele 
universității – 
cerințe 
minime și 
obligatorii 
(conform art. 12 
din Metodologie) 

1 curs universitar pentru o 
disciplină din structura normei, 
publicat într-o editură cu 
prestigiu recunoscut în domeniul 
științelor sociale, ca unic autor 

  

1 lucrare tip monografie/caiet de 
seminar/culegere de texte și 
aplicații, specifică disciplinelor 
din structura postului, publicate 
într-o editură cu prestigiu 
recunoscut în domeniul științelor 
sociale, în calitate de unic autor 

  

4 articole/studii publicate în 
reviste recunoscute, cu prestigiu 
național sau internațional ori în 
reviste indexate în baze de date 
internaționale 

  

2 articole/studii publicate în 
volume colective ale unor 
conferințe naționale sau 
internaționale 

  

Probe concurs Proba practică (susținerea unei 
lecții deschise la una din 
disciplinele postului) 

  

Proba orală (susținerea unei 
prelegeri publice  despre cele mai 
semnificative rezultate 
profesionale și planul de 
dezvoltare a carierei didactice) 

  

Media finală a probelor de concurs   

 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 



 44 

Metodologia de concurs 
Anexa nr. 15 

 
 

TABEL CENTRALIZATOR 
PRIVIND REZULTATELE CONCURSULUI  

POST DIDACTIC – CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 
 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 
 

 Itemi  Punctaj obținut 
- punctajul și calificativul 
admis/respins în cazul standardelor 
minimale naționale 
- media aritmetică a notelor 
acordate de comisia de concurs 

 

Observații 

Standarde 
minimale 
naționale 

Îndeplinirea standardelor minimale 
aprobate de ministerul de resort  
 

  

Probe concurs Proba practică (susținerea unei 
lecții deschise la una din 
disciplinele postului) 

  

Proba orală (susținerea unei 
prelegeri publice  despre cele mai 
semnificative rezultate profesionale 
și planul de dezvoltare a carierei 
didactice) 

  

Media finală a probelor de concurs   
 
 

 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 
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Metodologia de concurs 

Anexa nr. 16 
 

 
TABEL CENTRALIZATOR 

PRIVIND REZULTATELE CONCURSULUI  
POST DIDACTIC – PROFESOR UNIVERSITAR 

 

Numele și prenumele: ……………………………………………………….. 
 

 Itemi  Punctaj obținut 
- punctajul și calificativul 
admis/respins în cazul standardelor 
minimale naționale 
- media aritmetică a notelor 
acordate de comisia de concurs 

Observații 

Standarde 
minimale 
naționale 

Îndeplinirea standardelor minimale 
aprobate de ministerul de resort  
 

  

Probe concurs Proba practică (susținerea unei 
lecții deschise la una din 
disciplinele postului) 

  

Proba orală (susținerea unei 
prelegeri publice  despre cele mai 
semnificative rezultate 
profesionale și planul de 
dezvoltare a carierei didactice) 

  

Media finală a 
probelor de 
concurs 

   

 
 
Președinte………………………                                 Membri: 1………………………………… 
                                                                                                     2………………………………… 
                                                                                                     3………………………………… 
                                                                                                     4………………………………… 

 
 


