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Regulament privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru 

ocuparea funcției și pentru acordarea gradului profesional de cercetător 

științific gradul III 
 

 

 

Preambul 
Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare, Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

 

I. Modul de organizare a concursurilor 
ART. 1 

Numărul de posturi pe funcții și grade profesionale se propune de către consiliul științific și se 

aprobă prin ordin al președintelui ISPMN, în concordanță cu necesitățile și resursele financiare 

ale institutului. 

ART. 2 

Evaluarea performanțelor profesionale ale candidaților, precum și încadrarea pe funcții se 

realizează ținând seama de studii, de competența și de rezultatele profesionale obținute, de 

titlurile științifice și de gradele profesionale obținute, de experiența în specialitatea postului, de 

aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcției, cu respectarea prevederilor Legii 319/2003. 

ART. 3 

(1) Funcțiile și gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs, pe baza 

evaluării performanțelor profesionale. 

(2) Concursul se anunță public, prin afișare la sediul ISPMN și prin publicare într-un ziar de 

circulație națională, și se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. 

(4) Probele de concurs și conținutul acestora sunt propuse de consiliul științific și aprobate de 

președintele ISPMN. 

(5) Durata și finalizarea concursului este de max. 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la 

nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul ISPMN, de la depunerea raportului 

comisiei de concurs. 

(6) Contestațiile se depun la sediul ISPMN în termen de maximum o zi lucrătoare de la anunțarea 

rezultatelor și se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de contestație.  

 

II. Participarea la concurs – condiții legale 
ART. 4 

(1) Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească candidații: 

activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani 

sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din 
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afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru 

candidații care dețin titlul de doctor; 

(2) Atestarea vechimii în specialitate poate fi făcută prin carte de muncă și copie-extras de pe 

Registrul general de evidență a salariaților, respectiv prin documente, adeverințe justificative 

pentru activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în țară ori în străinătate, cum 

ar fi: 

1. doctorat cu frecvență;  

2. descrierea exactă și detaliată a activităților și produselor (metodologii, publicații, rapoarte 

de cercetare etc.) de cercetare-dezvoltare în cazul în care persoana nu a fost angajată cu 

contract de muncă pe un post de cercetător; 

3. descrierea exactă și detaliată a activităților de cercetare-dezvoltare în cazul proiectelor de 

cercetare sau proiectelor cu componentă de cercetare la care a participat (documente 

justificative: contract cu instituția care a desfășurat cercetarea, copie a contractului între 

finanțator și instituție, publicații în care sunt precizate datele cercetării, rapoarte de 

cercetare etc.) – în cazul activităților realizate în afara unui raport de muncă;  

4. burse de cercetare (documente justificative: contract cu instituția care a desfășurat 

cercetarea, publicații în care sunt precizate datele cercetării etc). 

ART. 5 

La concursul pentru acordarea gradului profesional superior (promovare) se pot prezenta 

persoanele care în urma evaluării performanțelor profesionale individuale anuale au obținut 

calificativul „foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii trei ani. 

 

III. Dosarul de concurs 
ART. 6  

Dosarul de înscriere cuprinde obligatoriu următoarele: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii ISPMN – Anexa nr. 1; 

b) copie act de identitate (se va prezenta și în original pentru verificarea conformității); 

c) copie certificat de căsătorie, dacă este cazul (se va prezenta și în original pentru 

verificarea conformității); 

d) copie legalizată după diploma de bacalaureat sau echivalentă,  

e) copie legalizată după diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă,  

f) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, 

precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice (dacă este cazul); 

g) copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de 

evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea, respectiv alte documente, adeverințe 

justificative, după caz; 

h) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;   

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

j) curriculum vitae; 

k) fișa de prezentare a candidatului – Anexa nr. 2;  

l) fișa de evaluare a managementul proiectului/activității de cercetare, care va cuprinde în 

anexe autoevaluarea candidatului și evaluarea din partea colegilor; 

m) autoevaluarea contribuțiilor științifice semnificative, însoțite de o mapă cu contribuții 

științifice semnificative; 

n) câte un exemplar din cel puțin două lucrări reprezentative; 
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o) declarația de asumare a răspunderii, scrisă integral de mână de către candidat, în care 

afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar 

candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în 

vigoare – Anexa nr. 3. 

 

IV. Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor  
ART. 7  

(1) Comisia de concurs este formată din președintele ISPMN și din 3 membri, specialiști în 

profilul postului, cu funcție și grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la 

concurs.  

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 membri, specialiști în profilul 

postului, cu funcție și grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs.  

(3) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se propun de consiliul științific 

și se numesc prin ordin al președintelui ISPMN.  

ART. 8  

(1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în 

următoarele situații: 

a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale 

sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării; 

b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu 

un alt membru al comisiei de concurs; 

c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează 

concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați; 

d) este sau a fost remunerat prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de 

director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului. 

(2) Membrii comisiei de concurs vor completa o declarație pe propria răspundere că nu se află 

într-o situație de conflict de interese (Anexa nr. 4). 

 

V. Desfășurarea concursului 
ART. 9  

(1) Concursul pentru ocuparea funcției și acordarea gradului profesional de cercetător științific 

gradul III constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere 

și o probă orală cu subiecte specifice profilului postului.  

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 

ART. 10  

(1) Comisia de concurs selectează dosarele de înscriere în termen de maximum 2 zile lucrătoare 

de la termenul de predare a dosarelor, verificându-se îndeplinirea condițiilor legale de prezentare 

la concurs. 

(2) Cererea de înscriere va fi avizată juridic și va fi aprobată de președintele ISPMN (cu 

semnătură și ștampilă).  

(3) După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către 

toți membrii comisiei. 

(4) Rezultatele selectării se afișează la sediul ISPMN, comisia de concurs având obligația de a 

motiva respingerea dosarelor candidaților care nu îndeplinesc condițiile participării la concurs. 

ART. 11  
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Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului și pentru acordarea gradului 

profesional de cercetător științific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate 

specificului locului de muncă, propuse de consiliul științific și aprobate de președintele ISPMN. 

 

VI. Proba analiza dosarului 
ART. 12 

Aprecierea dosarelor de înscriere se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la selectarea 

dosarelor. 

ART. 13  

Criteriile de evaluare ale probei sunt următoarele: 

Criteriul 1 - Managementul proiectului/activității de cercetare  
Se evaluează calitatea activităților de management al cercetării, cu referire distinctă la evoluția 

acesteia după acordarea ultimului titlu didactic sau științific. Evaluarea calității activităților de 

management al cercetării este sintetizată de conducătorul institutului într-o fișă de evaluare. În 

fișa de evaluare conducătorul institutului rezumă următoarele surse:  

a) autoevaluarea activității de management al cercetării făcută de candidat;  

b) evaluarea din partea colegilor. Concluzia se exprimă în calificative: "Foarte bine", "Bine", 

"Satisfăcător" și "Nesatisfăcător".  

Standardul minim: obținerea calificativului "Bine".  

 

Criteriul 2 - Activitatea de cercetare 

Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin 

competiție, pe bază de contract/grant, din țară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau 

ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din perioada vechimii în domeniu cu 

accent pe ultimii 5 ani. 

Contractele de cercetare-dezvoltare-inovare cu operatori economici sau instituții din țară sau 

străinătate sunt asimilate granturilor de cercetare obținute prin competiție. În cazul contractelor 

de cercetare internaționale cu mai mulți parteneri, poziția de coordonator al unei echipe de lucru 

este asimilată cu cea de director de proiect.  

Standardul minim: un grant/contract de cercetare obținut în perioada vechimii în domeniu, cu 

referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, pe bază de competiție, ca membru în echipa de 

cercetare (asistent de cercetare, cercetător), sau ca director, coordonator de proiect.  

 

Criteriul 3 - Contribuția științifică 

Se evaluează valoarea contribuțiilor la dezvoltarea cunoașterii în domeniu, cu referire distinctă la 

realizările din perioada vechimii în domeniu cu accent pe ultimii 5 ani prin:  

a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute 

(reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale specifice domeniului, care fac un 

proces de selecție a revistelor pe baza unor criterii de performanță) și în reviste din țară 

recunoscute de CNCSIS;  

b) cărți (autor, coautor, editor) și capitole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute;  

c) studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute (cu ISSN 

sau ISBN). 

Standardul minim: minim 2 articole/studii realizate în perioada vechimii în domeniu, cu accent pe 

ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din acestea cel puțin unul 

trebuie să fie cotat ISI (de exemplu, articol, studiu prezentat la conferințe etc.), apărut la edituri 
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renumite din străinătate sau indexat în baze de date internaționale de referință pentru domeniu  

sau recunoscute de CNCSIS. 

 

Criteriul 4 - Prestigiul profesional  

Pentru evaluarea prestigiului profesional candidatul prezintă o mapă cu contribuții științifice 

semnificative.  

Candidatul va face în scris, pe maximum două pagini, autoevaluarea contribuțiilor științifice 

semnificative, care va fi inclusă în mapa cu contribuții științifice semnificative.  

Standardul minim: - o contribuție științifică relevantă,  

- prezentarea într-o pagină a unui contract/grant de cercetare.  

 

ART. 14 

(1) La fiecare criteriu de evaluare, gradul de îndeplinire a cerințelor se exprimă prin rezoluția 

"Criteriul este îndeplinit", dacă standardul minim este satisfăcut, sau "Criteriul nu este 

îndeplinit", dacă una sau mai multe cerințe nu sunt satisfăcute. Rezoluția "Criteriul nu este 

îndeplinit" se argumentează prin menționarea clară a cerințelor care nu sunt satisfăcute.  

(2) Pentru acordarea gradului profesional este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare 

rezoluția să fie "Criteriul este îndeplinit". Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa 

nerealizările de la alte criterii.  

ART. 15 

Aprecierea dosarului de înscriere se face prin punctaj, după cum urmează: 

 

Criteriul 2. Activitatea de cercetare 

Punctaj: nr. de granturi/contracte de cercetare x punctajul asimilat poziției ocupate, după cum 

urmează: 

- membru în echipa de cercetare (asistent de cercetare, cercetător), 10 puncte pentru 

fiecare;  

- coordonator, director de proiect, 15 puncte pentru fiecare. 

 

Criteriul 3. Contribuția științifică 

Punctaj: nr. de publicații x punctajul asimilat tipului de publicație, după cum urmează: 

- articole indexate CNCSIS, 15 puncte pentru fiecare articol; 

- articole indexate BDI, 20 puncte pentru fiecare articol; 

- articole indexate ISI, 35 puncte pentru fiecare articol;  

- studii/articole publicate  în România fără peer review (cu ISSN sau ISBN), 10 puncte 

pentru fiecare studiu; 

- studii/articole publicate în România cu peer review (cu ISSN sau ISBN), 15 puncte 

pentru fiecare studiu; 

- studii/articole publicate în străinătate fără peer review (cu ISSN sau ISBN), 10 puncte 

pentru fiecare studiu; 

- studii/articole publicate în străinătate cu peer review (cu ISSN sau ISBN), 20 puncte 

pentru fiecare studiu; 

- articole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în România, 20 puncte 

pentru fiecare articol; 

- articole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în străinătate, 25 puncte 

pentru fiecare articol; 
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- capitole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în România, 20 puncte 

pentru fiecare capitol;  

- capitole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în străinătate, 25 puncte 

pentru fiecare capitol;  

- carte de autor, coautor publicată în România la editură acreditată CNCSIS, 35 puncte 

pentru fiecare carte; 

- carte de autor, coautor publicată în România, 30 puncte pentru fiecare carte; 

- carte de autor, coautor publicată în străinătate, 45 puncte pentru fiecare carte; 

- editor carte publicată în România la editură acreditată CNCSIS, 30 puncte pentru fiecare 

volum editat; 

- editor carte publicată în România, 25 puncte pentru fiecare carte editată; 

- editor carte publicată în străinătate, 35 puncte pentru fiecare carte editată; 

- articole necotate, rapoarte de cercetare on-line în România fără peer review, 3 puncte 

pentru fiecare articol; 

- articole necotate, rapoarte de cercetare on-line în România cu peer review, 5 puncte 

pentru fiecare articol; 

- articole necotate, rapoarte de cercetare on-line  în străinătate fără peer review, 3 puncte 

pentru fiecare articol; 

- articole necotate, rapoarte de cercetare on-line în străinătate cu peer review, 7 puncte 

pentru fiecare articol; 

*articolele necotate, rapoarte de cercetare on-line se vor lua în considerare maxim 5.  

 

Criteriul 4. Prestigiul profesional 

(1) Prestigiul profesional se apreciază conform următoarelor: 

4.1. contribuții științifice relevante: acestea vor fi enumerate în mapă în funcție de relevanța lor, 

Punctaj: fiecare tip de contribuție se va puncta o singură dată, după cum urmează:  

- articole, studii publicate în reviste de circulație internațională (ISI), 30 puncte; 

- articole, studii publicate în reviste de circulație internațională (BDI), 25 puncte; 

- articole, studii publicate în reviste indexate CNCSIS, 15 puncte; 

- cărți și capitole în cărți de specialitate, 20 puncte; 

- studii în volume de conferință, 20 puncte. 

4.2. prezentarea unui contract/grant de cercetare, 10 puncte. 

4.3. alte recunoașteri ale prestigiului profesional 

Punctaj: fiecare tip de recunoaștere va fi punctat o singură dată, după cum urmează: 

- doctor în științe, 15 puncte; 

- premii/distincții științifice naționale sau internaționale, 20 puncte; 

- membru în colectivul redacțional al unei reviste de prestigiu din străinătate/țară, 20 

puncte; 

- referent reviste străinătate/țară, 20 puncte; 

- membru în Comisii de doctorat, 20 puncte; 

- evaluator de proiecte de cercetare, 20 puncte; 

- citări în reviste cotate ISI sau monografii din străinătate/țară, 25 puncte; 

- cursuri de specializare absolvite sau în curs de absolvire (doctorand, etc.), 10 puncte; 

- membru al unei societăți științifice internaționale/naționale recunoscute, 20 puncte; 

- responsabilități în organizarea unor manifestări științifice, 10 puncte; 

- activitate didactică, coordonarea unor lucrări de diplomă sau masterat, 10 puncte; 
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- recunoașterea internațională a unor concepte științifice originale recunoscute sub 

numele de metoda lui, teorema (teoria) lui etc., 30 puncte; 

- coordonarea de structuri profesional-științifice, 25 puncte; 

- alte contribuții științifice acceptate ca atare de comisia de concurs, pe baza unor 

documente justificative. Punctajul se stabilește de către comisia de concurs.   

(2) Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu 

contribuții științifice semnificative. 

ART. 16 

După finalizarea probei se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii 

comisiei. 

ART. 17 

(1) Sunt declarați admiși la proba analiza dosarului candidații care au obținut cel puțin punctajul 

minim, conform următoarelor: 

 

Punctaj minim pentru Criteriul îndeplinit CS III 

Managementul proiectului/activității de cercetare Bine 

Activitatea de cercetare 10 

Contribuția științifică 30 

Prestigiul profesional  20 

TOTAL 60 

 

(2) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea "admis" ori "respins" se afișează 

la sediul ISPMN. 

(3) Împreună cu rezultatele probei se afișează obligatoriu și data și ora susținerii probei orale, 

astfel încât să se respecte termenul de depunere a contestațiilor.  

 

VII. Proba orală 
ART. 18 

Proba orală constă în prezentarea unui subiect ales de comisia de concurs pe baza tematicii și 

bibliografiei anunțate.  

ART. 19 

(1) Notarea probei orale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 

(2) Rezultatul probei orale se apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 1 la 10. 

(3) În cazul în care între membrii comisiei apar diferențe de notare mai mari de 1 punct, va avea 

loc o reevaluare de către fiecare membru al comisiei. Procedura reevaluării se reia ori de câte ori 

se constată că există diferențe mai mari de 1 punct între punctajele acordate de membrii comisiei 

de concurs.  

(4) Nota probei reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.   

ART. 20 

După finalizarea probei se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii 

comisiei. 

ART. 21 

Sunt declarați admiși la proba orală candidații care au obținut cel puțin nota 7. 
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VIII. Punctajul final. Stabilirea clasamentului 
ART. 22 

Stabilirea clasamentului se va face pe baza notei finale, după cum urmează: 

 

Calculul notei obținute     

Nota ex. 

Oral 

(No) 

Punctaj 

dosar (Pd) 

Nota dosar = 

10(Pd)/Pdmax 

Nota finală  

0.5 (No+Nd) 

        

 

IX. Desemnarea candidaților declarați câștigători 
ART. 23 

(1) Președintele comisiei de concurs prezintă raportul în consiliul științific al institutului, 

nominalizând candidatul cu cele mai bune performanțe.  

(2) Consiliul științific aprobă rezultatul concursului, în urma căruia președintele ISPMN emite 

ordinul de ocupare a funcției și acordarea gradului profesional. 
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Anexa nr. 1 
 

 

 

Către Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale 
 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 

 

 

 Subsemnatul(a) .............................................................. cu domiciliul în localitatea 

........................................... str. .................................. nr. ....... ap. ....... județul ........................., 

identificat prin C.I. seria ....... nr. ............................., eliberat de ............................................ la 

data de ..............................., CNP ............................................., având funcția şi gradul 

profesional de ..............................................................., 

vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției și acordarea 

gradului profesional de cercetător științific gradul III în domeniul 

...................................................................................................................... scos la concurs, 

conform anunțului publicat. 

 

 

 

 

Semnătura,  

 

 

 

 

Data: ................................................. 
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Anexa nr. 2 
 

FIȘĂ DE PREZENTARE 
(Se completează prin tehnoredactare) 

 

 

Nume candidat:  

…………………………………………………. 

 

A. STUDII 

Nr. Crt. Instituția Perioada Diploma obținută 

    

    

 

 

B. GRADELE/POZIȚIILE PROFESIONALE ȘTIINȚIFICE/DIDACTICE 

Nr. Crt. Instituția Perioada Gradul profesional sau titlul 

didactic 

    

    

 

 

C. REALIZĂRILE PROFESIONAL-ȘTIINȚIFICE 

1. Managementul proiectului/activității de cercetare 

- v. Fișă de evaluare a managementul proiectului/activității de cercetare  

 

Evaluarea șefului instituției   

Autoevaluare   

Evaluarea colegilor   

Evaluarea comisiei   

Calificative: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” și „Nesatisfăcător”.  

 

 

2. Activitatea de cercetare – Se apreciază conform punctajul prevăzut de Regulament 

Granturi/contracte de cercetare 

 PUNCTAJ 

Nr. Crt. Număr și 

denumire 

grant/contract 

 

Funcția  

 

Perioada 

 

Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

      

      

TOTAL      
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3. Contribuția științifică – Se apreciază conform punctajul prevăzut de Regulament 

 

Articole indexate CNCSIS 

- Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, număr, pagină de început – pagină de 

sfârșit, an apariție 

Nr. 

Crt. 

Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an apariție  

PUNCTAJ 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

    

 TOTAL   

 

Articole indexate BDI 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție  

PUNCTAJ 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Articole indexate ISI  

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție  

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Studii/articole publicate  în România fără peer review (cu ISSN sau ISBN) 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție  

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   
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Atudii/articole publicate în România cu peer review (cu ISSN sau ISBN) 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție  

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Studii/articole publicate în străinătate fără peer review (cu ISSN sau ISBN) 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție  

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Studii/articole publicate în străinătate cu peer review (cu ISSN sau ISBN) 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, 

număr, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție  

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Articole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în România 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea cărții, editura, 

localitatea, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   
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Articole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în străinătate 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea cărții, editura, 

localitatea, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Capitole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în România 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea cărții, editura, 

localitatea, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Capitole în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute în străinătate 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, denumirea cărții, editura, 

localitatea, pagină de început – pagină de sfârșit, an 

apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Carte de autor, coautor publicată în România la editură acreditată CNCSIS 

Nr. Crt. Autori, titlul cărții, editura, localitatea, an apariție PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

Carte de autor, coautor publicată în România 

Nr. Crt. Autori, titlul cărții, editura, localitatea, an apariție PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   
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Carte de autor, coautor publicată în străinătate 

Nr. Crt. Autori, titlul cărții, editura, localitatea, an apariție PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Editor carte publicată în România la editură acreditată CNCSIS 

Nr. Crt. Editori, titlul cărții, editura, localitatea, an apariție PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Editor carte publicată în România 

Nr. Crt. Editori, titlul cărții, editura, localitatea, an apariție PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Editor carte publicată în străinătate 

Nr. Crt. Editori, titlul cărții, editura, localitatea, an apariție PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

Articole necotate, rapoarte de cercetare on-line în România fără peer review 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, raportului de cercetare, 

adresă web, an apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   
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Articole necotate, rapoarte de cercetare on-line în România cu peer review 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, raportului de cercetare, 

adresă web, an apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Articole necotate, rapoarte de cercetare on-line  în străinătate fără peer review 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, raportului de cercetare, 

adresă web, an apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

Articole necotate, rapoarte de cercetare on-line în străinătate cu peer review 

Nr. Crt. Autori, titlul articolului, raportului de cercetare, 

adresă web, an apariție 

PUNCTAJ 

 

  Autoevaluare Evaluare 

Comisie 

    

    

 TOTAL   

 

 

4. Prestigiul profesional 

- v. Autoevaluarea contribuțiilor științifice semnificative (maximum două pagini), însoțite de o 

mapă cu contribuții științifice semnificative  

 

Tabel A. Contribuții științifice relevante – Se apreciază conform punctajul prevăzut de 

Regulament 

Nr. crit.                                 PUNCTAJ 

Autoevaluare 

(Nr. x punctaj) 
Evaluare Comisie 

(Nr. x punctaj) 

1.articole, studii publicate în 

reviste de circulație internațională 

(ISI, BDI) 

  

2.articole, studii publicate în 

reviste de circulație internațională 

(BDI) 

  

3.articole, studii publicate în 

reviste indexate CNCSIS 
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4.cărți și capitole în cărți de 

specialitate 

  

5.studii în volume de conferință   

 

TABEL B. Prezentarea unui contract/grant de cercetare – Se apreciază conform punctajul 

prevăzut de Regulament 

Nr. crit.                            PUNCTAJ 

Autoevaluare 

 

Evaluare Comisie 

 

1.Prezentarea unui contract/grant de cercetare   

 

TABEL C. Alte recunoașteri, calități ale prestigiului profesional – Se apreciază conform 

punctajul prevăzut de Regulament 

 

Nr. crit. 

                          PUNCTAJ 

Autoevaluare 

 

Evaluare Comisie 

 

1.Doctor în științe   

2.Premii/distincții științifice naționale sau internaționale   

3.Membru în colectivul redacțional al unei reviste de 

prestigiu din străinătate/țară 

  

4. Referent reviste străinătate/țară   

5. Membru în Comisii de doctorat   

6. Evaluator de proiecte de cercetare   

7.Citări în reviste cotate ISI. sau monografii din 

străinătate/țară 

  

8.Cursuri de specializare absolvite sau în curs de absolvire 

(doctorand, etc.) 
  

9.Membru al unei societăți științifice internaționale/naționale 

recunoscute 

  

10.Responsabilități în organizarea unor manifestări științifice   

11.Activitate didactică, coordonarea unor lucrări de diplomă 

sau masterat 
  

12.Recunoașterea internațională a unor concepte științifice 

originale recunoscute sub numele de metoda lui, teorema 

(teoria) lui etc. 

  

13.Coordonarea de structuri profesional-științifice   

14.Alte contribuții științifice acceptate ca atare de comisia de 

concurs, pe baza unor documente justificative 

  

 

 

Candidat: ……………………………………………….. 

 

 

Data: ……………………………………… 
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Anexa nr. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII 

 

- se scrie integral de mână -  

 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………... născut/născută la data de 

………………………..……. în ………………………………………….…….. cu 

domiciliul în  …………………………………………………………………………… 

CNP …………………………, declar pe propria răspundere că datele din dosarul depus 

pentru ocuparea postului/gradului de CSIII domeniul ………………………. de la 

Institutul ………………………………………………………….. anunțat în ziarul 

………………………….. din data de ……………… și la sediul unității, prezintă 

propriile mele realizări și activități și iau la cunoștință de faptul că, în caz contrar, voi 

suporta consecințele declarației în fals, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Data                                                                                                         Semnătura 
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Anexa nr. 4  
 

 

 

Declarație 

 

 
 

Subsemnatul/a ___________________________________________, având funcția de 

_________________________________ la ________________________________________, în 

calitate de membru în comisia de concurs pentru postul/gradul de CSIII domeniul 

_____________________________________________________ din cadrul 

____________________________________________________________________, prin 

prezenta, cunoscând consecințele legale ale declarațiilor false sau nesincere, 

Declar că nu mă aflu în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate față de candidatul/ 

candidații la ocuparea postului sus-menționat, astfel cum acestea sunt prevăzute în Regulamentul 

ISPMN privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcției și pentru 

acordarea gradului profesional de cercetător științific gradul III, pe care l-am luat la cunoștință. 

 

 

Dată azi __________________, la Cluj-Napoca 

 

 

                                                                                                                     Semnătura 

 

 


