
 
 
 
 
 

STRUCTURA ACTIVITĂȚII CANDIDATULUI care participă  
la concursul pentru postul de  conferențiar pe perioadă nedeterminată/determinată, Comisia 

Filologie 
 
 
 

 
 I. DATE DESPRE CANDIDAT 

      

   Nume ……………………………… Prenume …….................................………………….., postul pentru 

care candidează………………....……………………..,  la Facultatea …………...........…………………………….……    

………………………………………………………………………………Departamentul .........................………………. 

..………………………....................................…….. poziţia în statul de funcţii ……………, Disciplina/disciplinele 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................... 

 

 

II. CONDIŢII MINIMALE OBLIGATORII 

 

1. Copie legalizată a diplomei de doctor, Seria.......nr............, eliberată cu nr..........din data .................................... 

2. Media de absolvire (calculată ca medie ponderată între media aritmetică de absolvire a anilor de studiu - 80% 

și media examenului de licență/diplomă - 20%), cel puţin 8,00   ………….............................................. 

3. Universitatea şi Facultatea absolvită ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 Specializarea/Program de studiu ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 



III. ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ, RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR 
DESFĂŞURATE[1]  

 
1. ACTIVITATE PROFESIONALĂ ȘI DIDACTICĂ (A 1) 
 

1.1. Cărţi  şi capitole[2]  în lucrări de specialitate, ediții publicate la edituri de prestigiu din străinătate 
și din țară: 

1.1.1. Carte[3] de autor unic, având la bază teza de doctorat (condiție minimală) 
 

Nr. 
crt. 

Autor Titlul  Editura/ ISBN 30 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.2. Autor sau coautor [= autor de capitol(e)] de: monografie, sinteză, volum de studii tematice, 
studiu lingvistic, filologic, de critică sau istorie literară, dicţionar ştiinţific, ediţie critică filologică 
(text vechi, documente, traducerea şi editarea critică a unui text scris într-o limbă veche)  
 
1.1.2.1. Edituri din străinătate 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=40 puncte/carte 
Coautor=20 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.2.2. Edituri din țară 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=30 puncte/carte 
Coautor=15 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

             -în dosar se va ataşa cartea 

 
 
1.1.3. Cărţi cu ISBN în domeniul științific al postului ca prim/unic autor (minim 1 carte)  

 
 

1.1.3.1. Edituri din străinătate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN 40 puncte/carte 
 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.3.2. Edituri din țară 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN 30 puncte/carte 
 

     
PUNCTAJ TOTAL  

             -în dosar se va ataşa cartea 

 
 

 1.1.4. Coordonator/coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă (dicţionare, enciclopedii, 
atlase, tratate) 

 
1.1.4.1. Edituri din străinătate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Coordonator=30 puncte/carte 
Coautor=20 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 



1.1.4.2. Edituri din țară 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Coordonator=25 puncte/carte 
Coautor=15 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

             -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.5.   Editarea cu aparat ştiinţific a unei opere ştiinţifice sau literare (inclusiv antologii) cu 
text(e) aparţinând altui autor decât cel al ediţiei  
 
1.1.5.1. Edituri din străinătate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=25 puncte/carte 
Coautor=15 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.5.2. Edituri din țară 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=20 puncte/carte 
Coautor=10 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

             -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.6.   Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, colocvii, conferinţe, 
congrese, workshopuri pe teme ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către Universităţi, 
Academia Română, Institutele Academiei Române; editarea de volume colective şi de numere 
tematice ale publicaţiilor de specialitate 
 
1.1.6.1. Edituri din străinătate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Coordonator(editor)=20 
puncte/volum 
Coeditor=10 puncte/volum 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa volumul 

 
1.1.6.2. Edituri din țară 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Coordonator(editor)=10 
puncte/volum 
Coeditor=7 puncte/volum 

     
PUNCTAJ TOTAL  

             -în dosar se va ataşa volumul 

 
1.2. Traduceri 
 1.2.1. Traducerea unei opere ştiinţifice sau beletristice din autori consacraţi 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=15 puncte/carte 
Coautor=10 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.2.2. Dotarea unei traduceri cu aparat critic (note bio-bibliografice, note şi comentarii) 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=15 puncte/carte 
Coautor=7 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
 



 
1.3. Material didactic (curs sau manual didactic cu ISBN) 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Autor=20 puncte/carte 
Coautor=10 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.4. Îndrumare (Conducător de doctorat) 
 

Nr. 
crt. 

IOSUD Școlala doctorală Domeniu Calitatea = 10 puncte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va dovada deținerii calității de conducător de doctorat 

 
 

PUNCTAJ TOTAL   A 1 
(Cerinţe: minimum 130 puncte, din care  minumum 
90 puncte obținute la categoriile A 1.1.1.- 1.1.2. 
pentru conferențiar) 

 

 

 
2. ACTIVITATEA DE CERCETARE (A 2) 
 
 

 2.1. Articole, studii, recenzii  
 
2.1.1. Articole, studii, recenzii publicate în reviste ştiinţifice cotate Thomson Reuters, în volume 
proceedings indexate Thomson Reuters, indexate Elsevier/Scopus, Ebsco 
 
2.1.1.1. Articole, studii publicate in extenso în reviste cotate Thomson Reuters, în volume proceedings 
indexate Thomson Reuters. Cerinţe: minimum 1 articol în extenso publicat în volume proceedings indexate ISI; 
minimum 1 articol în extenso publicat reviste cotate ISI cu factor de impact mai mare ca 0 care poate fi echivalat 
cu 2 articole în extenso publicate în volume proceedings indexate ISI. 
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul, factorul 
de impact) 

Autor=25 
puncte/articol 
Coautor=15 
puncte/articol 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale articolelor se vor anexa la dosar 

 
2.1.1.2. Articole, studii publicate publicate în reviste ştiinţifice indexate Elsevier/Scopus, Ebsco 
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

Autor=25 
puncte/articol 
Coautor=15 
puncte/articol 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale articolelor se vor anexa la dosar 

 
2.1.1.3. Recenzii publicate publicate în reviste ştiinţifice indexate ISI/Thomson Reuters Elsevier/Scopus, 
Ebsco 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

10 puncte/recenzie 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale recenziilor se vor anexa la dosar 



  
 
2.1.2. Articole, studii, recenzii publicate publicate în reviste ştiinţifice indexate ERIH Plus sau indexate 
concomitent în cel puţin 3 BDI, altele decât cele de sub 2.1.1. (se exclude Google Scholar/Academic) 
 
2.1.2.1. Articole și studii  
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

Autor=15 
puncte/articol 
Coautor=7 
puncte/articol 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale articolelor se vor anexa la dosar 

 
2.1.2.2. Recenzii  
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

5 puncte/recenzie 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale recenziilor se vor anexa la dosar 

 
 2.1.3. Articole, studii, recenzii publicate în Analele/Buletinele/Anuarele Universităţilor/Academiei, 
volume colective ocazionale, omagiale, în memoriam; în volume de comunicări prezentate la manifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale, cu comitete științifice 
 

2.1.3.1. Articole și studii publicate în străinătate 
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

Autor=15 
puncte/articol 
Coautor=7 
puncte/articol 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale articolelor se vor anexa la dosar 

 
2.1.3.2. Articole și studii publicate în țară 

 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

Autor=10 
puncte/articol 
Coautor=5 
puncte/articol 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale articolelor se vor anexa la dosar 

 
2.1.3.3. Recenzii publicate în străinătate și în țară 

 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

5 puncte/recenzie 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale recenziilor se vor anexa la dosar 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.1.4. Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de specialitate, neindexate, cu 
ISSN (maximum 50 de puncte) 
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

2 puncte/articol 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale articolelor se vor anexa la dosar 

 
2.2. Activitate editorială 

 
2.2.1. Membru al unui colectiv de redacţie al unei reviste de specialitate cu peer review, din străinătate sau 
din ţară  
  

2.2.1.1. Din străinătate 
  
Nr. crt. Denumirea revistei Țara Atribuția 15 puncte/atribuție 

     

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă atribuția 

 
2.2.1.2. Din țară 

 
Nr. crt. Denumirea revistei Țara Atribuția 10 puncte/atribuție 

     

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă atribuția 

 
2.2.2. Referent ştiinţific şi coordonator de colecţii la edituri sau reviste acreditate, din străinătate sau din 
ţară 
 

2.2.2.1. Din străinătate 
 
Nr. crt. Denumirea editurii/revistei Țara Atribuția 7 puncte/atribuție 

(nu fiecare referat) 
     

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă atribuția 

   
2.2.2.2. Din țară 

 
Nr. crt. Denumirea editurii/revistei Locația Atribuția 5 puncte/atribuție 

(nu fiecare referat) 
     

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă atribuția 

 
2.3. Granturi ştiinţifice 

 
2.3.1. Granturi ştiinţifice finanţate instituţional, obţinute prin competiţie internaţională sau naţională, pe 
baza unui proiect de cercetare 
 
Nr. crt. Titlul grantului/ 

proiectului câștigat prin 
competiție 

Tipul grantului/ 
proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/ 

proiectului (EUR) 

Calitatea Director=30 
puncte/proiect 

Membru=15 
puncte/proiect 

       



PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului 

2.3.2. Granturi ştiinţifice finanţate instituţional, individuale, obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect 
de cercetare. 
  

Nr. 
crt. 

Titlul grantului/ 
proiectului câștigat 

prin competiție 

Tipul 
grantului/ 
proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/p
roiectului 

(EUR) 

Calitatea Titular=10 
puncte/proiect 

 

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului 

 
 2.4. Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane, colocvii, 
workshopuri etc.) cu comitete ştiinţifice sau sistem de selecţie peer review, în străinătate sau în ţară 
 

2.4.1. În străinătate 
  
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul comunicării Denumirea manifestării 
științifice 

Anul Organizator/
Țara 

4 puncte 
/comunicare  

       
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale comunicărilor se vor anexa la dosar 

 
2.4.2. În țară 

  
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul comunicării Denumirea manifestării 
științifice 

Anul Organizator 2 puncte 
/comunicare  

       
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale comunicărilor se vor anexa la dosar 

 
 
PUNCTAJ TOTAL   A 2 
(Cerinţe: minimum 345 puncte pentru conferențiar) 

 

 
  
3. RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII (A3) 
 

3.1. Traduceri - carte ştiinţifică de autor publicată în străinătate, după ce a fost deja publicată în 
România sau în R. Moldova. 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN 20 puncte/carte 

     
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
3.2. Premii şi distincţii academice oferite de Universităţi, Institute de cercetare, Academii, USR, 

Asociaţii profesionale de nivel naţional 
 

Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului 10 puncte/premiu  
 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa copii după diplome 
 
 
 
 
 



 
3.3. Citări, menţiuni bibliografice, recenzări  

 
3.3.1. Citări şi menţiuni bibliografice, cu excepţia autocitărilor. O citare presupune menţionarea explicită a 
numelui/a contribuţiei celui citat şi este înregistrată o singură dată, indiferent de numărul de ocurenţe din 
lucrarea care citează. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN (fiecare lucrare în care 
este menţionată o contribuţie ştiinţifică a candidatului). 
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării citate (ISSN; 
nr. pag., volum, anul) 

Locul citării 2 puncte/citare 

     
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa documente justificative 
 
3.3.2. Recenzii în publicaţii cu ISBN sau ISSN 
 
 
Nr. 
crt. 

Autorii recenziei Titlul publicației ISBN/ISSN 5 puncte/recenzie 

     
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa documente justificative 
 
 

3.4. Keynote speaker la conferinţe în plenară la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese  
internaţionale/naţionale 
 
3.4.1. Internaționale 
  
Nr. 
crt. 

Denumirea manifestării 
științifice 

Locul desfășurării Organizator Anul 10 puncte 
/conferință  

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale documentelor care atestă calitatea se vor anxa la dosar 

  
3.4.2. Naționale 
  
Nr. 
crt. 

Denumirea manifestării 
științifice 

Locul desfășurării Organizator Anul 5 puncte 
/conferință  

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale documentelor care atestă calitatea se vor anexa la dosar 

  
3.5. Stagii în străinătate (minimum o lună/stagiu) 

 
3.5.1. Stagiu de cercetare în străinătate (exclusiv Erasmus - staff mobility) 
  
Nr. 
crt. 

Scopul stagiului Instituția Țara Perioada 5 puncte/stagiu 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale documentelor care atestă efectuarea stagiului se vor anexa la dosar 

 
 
3.5.2. Visiting professor documentat ca atare, prin contract sau invitaţie 
 
Nr. 
crt. 

Scopul stagiului Instituția Țara Perioada 15 puncte/stagiu 

      
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale documentelor care atestă efectuarea stagiului se vor anexa la dosar 

 



 
3.6. Prezenţa în baze de date şi în biblioteci din tară şi străinătate (fiecare prezenţă/lucrare, 
până la un maximum de 100 p) 

 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării (ISSN/ISBN; 
volum, anul) 

Baza de date/Biblioteca 2 puncte/prezență, lucrare 

     
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa documente justificative 
 

3.7. Participarea la comisii de experţi de evaluare de proiecte, de susţinere a tezei de doctorat sau 
de  concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare 

 
Nr. 
crt. 

Instituția organizatoare Denumirea 
comisiei/Titlul tezei de 

doctorat/Postul de 
concurs  

Calitatea deținută 2 puncte/participare 

     

   PUNCTAJ TOTAL  
-  se vor anexa copii după decizia/ordinul de numire 

 
PUNCTAJ TOTAL   A 3 
(Cerinţe: minimum 100 puncte pentru conferențiar) 

 

 
PUNCTAJ TOTAL  A= A 1+A2+A3 
(Cerinţe: minimum 575 puncte pentru conferențiar) 
 

 

 
 
Note: 
[1]Responsabilitatea de a stabili concordanţa dintre conţinutul cerinţelor şi cel al realităţii - aşa cum decurge 

aceasta din activitatea candidatului - revine comisiei de concurs. 
[2]Indicatorul 1.1 se referă la capitole din lucrări de concepţie unitară, în care autorii capitolelor au statutul 

de coautori ai cărţii; se deosebeşte deci de indicatorul 2.1.3, infra, care vizează studii şi articole cuprinse în volume 
colective ocazionale şi în volume de comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice. 

[3]La subpunctele 1.1, 1.2 şi 1.3, pentru lucrările reeditate se ia în considerare doar o singură ediţie cea 
indicată de autor. 

Notă: Este obligatorie realizarea punctajului minim pentru fiecare set de criterii (domeniu de activitate A.1, 
A.2, A.3). 

 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata …..............................................declar că am specializarea atestată prin diplomă 
de licenţă sau echivalent în concordanţă cu structura disciplinelor din postul pentru care candidez. 
 

      
 
 

Semnătura candidatului,  
 
        
 
 


