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Pentru candidaţii care îndeplinesc criteriile minime, conform OMEC 6129/2016, 

selecţia finală, va lua în considerare următoarele criterii de evaluare: 

1. Punctajul obţinut conform criteriilor OMEC 6129/2016; 

2. Evaluarea documentului din dosarul candidatului: 

„Autoevaluarea activității în cercetare și a vizibilității cercetărilor”; 

3. Evaluarea documentului din dosarul candidatului: „Experienta în 

constructia și dezvoltarea instituțională, 

Criterii de evaluare 

Punctaj 

maxim 

posibil 

Observaţii 

1. Punctajul obţinut 

conform criteriilor OMEC 

6129/2016 

60 

Candidatul care are cel mai mare punctaj 

va obţine 60 de puncte. Candidat 1  

Pentru ceilalţi candidaţi numărul de puncte 

se calculează după formula: 

Puncte Candidat 2= 60xPunctaj  obținut la 

grila Candidat 2/ Punctaj obtinut la grila 

Candidat 1 

2. Evaluarea documentului 

“ Autoevaluarea activității 

în cercetare și a 

vizibilității cercetărilor” 

20 

Candidatul care are cel mai mare punctaj 

va obţine 20 de puncte. Candidat 1  

Pentru ceilalţi candidaţi numărul de puncte 

se calculează după formula: 

Puncte Candidat 2= 20xPunctaj  obținut la 

grila Candidat 2/ Punctaj obtinut la grila 

Candidat 1 

Grila de punctaj pe criterii este detaliată 

mai jos, în cadrul Anexei 1. 

3. Evaluarea documentului 

„Experienta în constructia 

și dezvoltarea 

institutionala„ 

 

20 

Candidatul care are cel mai mare punctaj 

va obţine 20 de puncte. Candidat 1  

Pentru ceilalţi candidaţi numărul de puncte 

se calculează după formula: 

Puncte Candidat 2= 20xPunctaj  obținut la 

grila Candidat 2/ Punctaj obtinut la grila 

Candidat 1 

Grila de punctaj pe criterii este detaliată 

mai jos, în cadrul Anexei 2. 

Total 100  
 



 
Anexa1 

 
Grila de punctaj pentru realizarea Documentului „Autoevaluarea activității 
în cercetare și a vizibilității cercetărilor”  
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului 

Punctajul/metoda de 
calcul 

Elementul pe care se 
acordă punctajul 

V1 Nivelul indicelui Hirsh H-Index intre 1-5 = 30 

puncte 

H-Index intre 5-10 = 60 

de puncte 

H-Index peste 10 = 90 

de puncte  

Valoarea H-Index 

V2 Prezenta în WorldCat 1 punct Lucrare aflată în 

biblioteci indexate 

WorldCat 

S1 Coordonarea proiectelor 

de cercetare (granturi, 

proiecte și programe de 

cercetare, inclusiv 

programe de cercetare ale 

Academiei Române) 

10 puncte Proiect/program/grant 

de cercetare 

coordonat 

S2 Participare în cadrul 

proiectelor de cercetare 

(granturi, proiecte și 

programe de cercetare, 

inclusiv programe de 

cercetare ale Academiei 

Române) 

2 puncte Proiect/program/grant 

de cercetare 

D1 Participarea la rețele 

internationale de 

cercetători (programe 

COST,  rețele de experți 

internationali organizate 

sub tutela unoi instituții 

recunoscute  internațional 

etc.) 

 

2xn 

(unde:  

n = 5 pentru 

coordonare de rețea 

națională 

n = 1 pentru participare 

ca simplu membru în 

rețea)  

Participare în cadrul 

unei rețele 

internationale de 

cercetători 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa2 

 
Grila de punctaj pentru realizarea Documentului „Experiența în construcția 
și dezvoltarea institutională” 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului 

Punctajul/metoda de 
calcul 

Elementul pe care 
se acordă 
punctajul 

O1. Implicarea în board-ul 

editorial al unei reviste 

științifice în domeniul 

postului 

2xn 

(unde:  

n = 5 pentru coordonarea 

unei reviste științifice în 

domeniul postului 

(redactor-sef plin sau 

adjunct)  

n=1 pentru implicarea in 

alta calitate) 

 

Revista 

O2. Organizare de 

evenimente stiintifice 

nationale si 

internationale 

2xn 

(unde:  

n = 2 pentru oraganizarea 

unui eveniment stiintific cu 

participare internationala) 

n = 1 pentru oraganizarea 

unui eveniment stiintific cu 

participare nationala) 

Eveniment 

stiintific 

D2 Dezvoltarea de  

parteneriate pentru 

cercetare cu institutii 

publice naționale sau 

internationale 

2xn 

(unde:  

n = 2 pentru dezvoltarea de  

parteneriate pentru 

cercetare cu institutii 

internaționale) 

n = 1 pentru dezvoltarea de  

parteneriate pentru 

cercetare cu institutii 

publice naționale) 

Parteneriat pentru 

cercetare încheiat 

cu instituții publice 
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