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Anexa 1

METODOLOGIA DE EVALUARE A CANDIDATILOR
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CERCETATOR STIINTIFIC GR.III

Punctajul final al candidatilor se obtine prin insumarea punctajului obtinut în
baza grilei de criterii și a punctajului obtinut in urma probei scrise. (Punctaj
maxim posibil: 100 de puncte.)
1. Candidatul care obtine cel mai mare punctaj la grila va obţine 50 de puncte.
Pentru ceilalţi candidaţi numărul de puncte se calculează după formula:
Puncte Candidat 2 = 50 x Punctaj obținut la grila Candidat 2/ Punctaj obtinut la
grila Candidat 1
2. Candidatul care obtine cel mai mare punctaj la proba scrisa va obţine 50 de
puncte.
Pentru ceilalţi candidaţi numărul de puncte se calculează după formula:
Puncte Candidat 2 = 50 x Punctaj obținut la proba scrisa Candidat 2/ Punctaj
obtinut la proba scrisa Candidat 1
GRILA DE CRITERII
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Criteriul
Publicarea unei carti de specialitate în calitate de
unic autor
Publicarea unei carti de specialitate în calitate de
co-autor
Coordonare volum colectiv
Articole în reviste cotate ISI
Studii în volume de specialitate/ articole în reviste
de specialitate indexate BDI
Recenzii în reviste de specialitate indexate
Publicarea ca autor/co-autor a unor rapoarte

Punctaj
unitar
30
30/numar de
autori
15
10
5
1
5

Punctaj
total

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

științifice de interes public
Comunicări la sesiuni stiintifice nationale
(conferinte/workshop-uri/seminarii de specialitate)
Comunicări la sesiuni stiintifice internationale
(conferinte/workshop-uri/seminarii de specialitate)
Participarea în comitetul științific al unor
conferinte științifice/coordonarea de paneluri
Proceedings în volume publicate ale unor
conferinte stiintifice de specialitate
Coordonare de proiecte finantate prin competiții/
granturi/teme de cercetare în cadrul planului de
cercetare al Academiei Romane
Participare în proiecte de cercetare/granturi/ teme
de cercetare în cadrul planului de cercetare al
Academiei Romane
Masterat finalizat/burse/stagii de cercetare sau de
documentare
Doctorand
Doctor, postdoctorat
Premii internaționale/naționale, ale Academiei
Române/distinctii
Cooperări științifice naționale și internaționale,
acorduri de cooperare, inclusiv în cadrul
proiectelor
Citări ale lucrărilor anterioare
PUNCTAJ TOTAL

1
2
5
3
15
5
5
2
10
5
2
2
X

