
 

                                                                                                   

ANEXA 1 -  Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect şi experţi  
 

a) Pentru domenii diferite de cele umaniste şi sociale 

Publicarea în perioada 2001 – 2011 ca autor principal (conform Anexei 5 - Definiţii) a unor 

articole în reviste care au fiecare un scor relativ de influenţă1 cel puţin egal cu 0,5 şi al căror scor 

relativ de influenţă cumulat este cel puţin egal cu 2. Aceste articole trebuie să fie publicate în 

reviste indexate în Web of Science, încadrate cu tipul de document (document type) article sau 

review.  

b) Pentru ştiinţele sociale (conform Anexei 4 - Domenii Ştiinţifice) 

Acumularea a minim 100 puncte din lucrări publicate începând cu 1 ianuarie 2001, din 

următoarele categorii: 
 

1. Cărţi publicate ca autor sau coautor: 60 puncte pentru fiecare carte; 
 

2. Capitole publicate ca autor sau coautor în volume colective: 30 puncte pentru fiecare capitol; 
 

3. Articole publicate ca autor principal (conform Anexei 5 - Definiţii) în reviste care au fiecare 

un scor relativ de influenţă
1
 cel puţin egal cu 0,25. Aceste articole trebuie să fie publicate în 

reviste indexate în Web of Science, încadrate cu tipul de document (document type) article, 

review sau proceedings paper. Pentru fiecare astfel de articol, se acordă următorul punctaj: 50 

puncte × scorul relativ de influenţă. 

Pentru categoriile 1 şi 2: Vor fi luate în considerare numai lucrările disponibile în cel puţin 3 

biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii 

Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, 

indexate în catalogul mondial WorldCat (disponibil la www.worldcat.org
2
). 

 

c) Pentru ştiinţele umaniste (conform Anexei 4 – Domenii Ştiinţifice) 

Acumularea a minim 100 de puncte din lucrări publicate începând cu 1 ianuarie 2001, prin 

următoarele publicaţii: 

1. Publicarea la edituri din afara României şi a Republicii Moldova, în limbi de circulaţie 

internaţională (conform Anexei 5 - Definiţii), a unor lucrări de referinţă pentru ştiinţele umaniste 

                                                 
1
Scorul relativ de influenţă al revistelor este definit în Anexa 5 şi se găseşte pe site-ul UEFISCDI, la adresa 

www.uefiscdi.gov.ro 
 

2
 Pentru determinarea numărului de biblioteci, după căutarea lucrării pe WorldCat este necesară introducerea în 

câmpul “Enter your location” a unui nume de localitate cum ar fi “Paris”, deoarece WorldCat nu recunoaşte 

localităţile din România. 

http://www.worldcat.org/
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(cărţi de autor; dicţionare/enciclopedii; ediţii critice de izvoare cu dificultate deosebită de 

editare
3
). Lucrările respective trebuie să se regăsească în cel puţin 3 biblioteci ale unor instituţii 

de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre 

ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, identificabile prin catalogul mondial 

WorldCat (disponibil la www.worldcat.org): 100 puncte pentru fiecare lucrare. 
 

2. Publicarea la edituri din România sau Republica Moldova a unor lucrări de referinţă pentru 

ştiinţele umaniste (cărţi de autor; dicţionare/enciclopedii; ediţii critice de izvoare cu dificultate 

deosebită de editare
3
). Lucrările respective trebuie să se regăsească în catalogul mondial 

WorldCat. Se iau în considerare cel mult 3 lucrări de acest tip: 20 puncte pe lucrare. 
 

3. Studii publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index sau incluse în 

European Reference Index for the Humanities (ERIH), categoriile A şi B (www.esf.org/research-

areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html), sau capitole în volume 

colective editate în limbi de circulaţie internaţională, sau editarea de volume colective în limbi de 

circulaţie internaţională. Volumele colective trebuie să se regăsească în cel puţin 3 biblioteci ale 

unor instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din 

statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, identificabile prin 

catalogul mondial WorldCat: 10 puncte pentru fiecare studiu, capitol sau volum editat. 

                                                 
3
 Prin ediţie critică de izvoare cu dificultate deosebită de editare se înţelege publicarea unui volum care conţine surse 

documentare relevante pentru cel puţin o disciplină din domeniul umanist, ale căror origini nu au restricţie temporală 

dacă provin din manuscrise, dar care sunt anterioare anului 1800 în cazul unor texte tipărite, iar editarea a implicat 

cel puţin 2 dintre următoarele activităţi: 1. (re)stabilirea textului prin confruntarea critică a mai multor variante; 2. 

(re)traducerea textului din original şi editarea lui bilingvă, prin folosirea unor cunoştinţe 

paleografice/epigrafice/lingvistice rare (prin care se înţelege apelul la limbile proprii civilizaţiilor antice sau 

medievale, sau ale modernităţii timpurii); 3. elaborarea unui studiu introductiv contextualizator sau a unor note 

explicative ample.  

http://www.worldcat.org/
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html

