
 

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

evaluatori 

 

1.1 Standarde minimale de  eligibilitate pentru directorul de proiect 

Pentru ştiinţele naturii, ştiinţe exacte şi ştiinţele inginereşti 

Publicarea în perioada 2002 – 2012
1
 ca autor principal (conform Anexei 5) a unor articole în reviste 

care au fiecare un scor relativ de influenţă2 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 strict cu tipul de document (document type) article sau review. Articolele cu dublă 

încadrare: „article; proceedings paper” nu sunt luate în calcul. 

Alternativ, pentru domeniul informatică (subdomeniul PE6) un director de proiect este considerat 

eligibil pe baza citărilor pe care publicaţiile sale din perioada 2002-2012, ca autor principal (conform 

Anexei 5), le-au obţinut în reviste indexate ISI Web of Science, cu condiţia ca revistele care citează să 

aibă fiecare un scor relativ de influenţă cel puţin egal cu 0,5 iar scorul relativ de influenţă al revistelor 

care citează, cumulat pentru toate citările luate în calcul să fie cel puţin 6. Autocitările (conform 

definiţiei din Anexa 5) nu se iau în calcul. 
 

Pentru ştiinţele sociale (conform Anexei 4) 

Acumularea a minim 100 puncte din lucrări publicate în perioada 2002 - 2012, 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) în reviste care au fiecare un scor relativ de 

influenţă
2
 cel puţin egal cu 0,25. Aceste articole trebuie să fie publicate în reviste indexate în Web of 

Science, încadrate strict 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. 

 

Note:  

1. Pentru categoriile 1 şi 2: Vor fi luate în considerare numai lucrările disponibile în cel puţin 12 

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 Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). 

2. Cele 100 de puncte pot fi realizate şi din contribuţii dintr-o singură categorie. 

 

Pentru ştiinţele umaniste (conform Anexei 4) 

Acumularea pentru perioada 2002-2012 a minim 100 de puncte din volume de autor (1 şi 2), volume 

colective (3 şi 4), studii în reviste cu profil ştiinţific sau în volume colective (5 şi 6), cuantificate 

conform următorului tabel: 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Articolele vor fi luate în calcul dacă acestea sunt indexate în ISI Web of Science până la data verificării eligibilităţii.  

2
Scorul relativ de influenţă al revistelor este definit în Anexa 5 şi se găseşte pe site-ul UEFISCDI, la adresa www.uefiscdi.gov.ro 
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Publicație Cat. 
Locul  

Publicării 

Standard Calitativ 

(conform definițiilor  

din Anexa 5) 

Număr minim 

de intrări în  

catalogul KVK 

Punctaj / 

Publicație 

Cărţi de autor. Cărţi 

de teorii ale 

interpretării, 

respectiv ale 

compoziţiei 

muzicale. Cataloage 

de referinţă pentru 

domeniul artelor 

vizuale şi 

arhitecturii. 

Dicţionare/ 

Enciclopedii. 

Ediţii critice de 

izvoare cu dificultate 

deosebită de editare 

(1) Editură din străinătate KVK  15 75 

(2) 
Editură din România și Republica 

Moldova 

CNCS - categoria A  3 50 

CNCS - categoria B  3 40 

KVK  10 40 

Volume editate de 

studii 

(3) Editură din străinătate KVK  15 30 

(4) 
Editură din România și Republica 

Moldova 

CNCS – 

categoriile A şi B  
3 20 

KVK  10 20 

Studii/ 

Articole de 

specialitate 

(5) 

Reviste indexate în: 

Web of Science 

Arts & Humanities 

Citation Index 

 

 

20 

Social Sciences 

Citation Index 
scor relativ de 

influenţă >= 0,25 

Science Citation 

Index 
scor relativ de 

influenţă >= 0,5 

European 

Reference Index 

for the Humanities 

(ERIH) 

ERIH - categoria 

INT1 

CNCS CNCS - categoria A  
 

Volume colective, 

enciclopedii şi 

lexicoane apărute la 

o editură din: 

Străinătate  KVK  15 

România și 

Republica Moldova 
CNCS - categoria A  3 

(6) 

Reviste indexate în: 

European 

Reference Index 

for the Humanities 

(ERIH) 

ERIH - categoria 

INT2 
 

10 
CNCS CNCS - categoria B  

 
Volume colective, enciclopedii şi 

lexicoane apărute la edituri din România și 

Republica Moldova 

CNCS - categoria B  

 
3 

KVK  10 

 

Note 

1. În cazul articolelor în enciclopedii şi lexicoane se vor lua în consideraţie doar textele care depăşesc 2 

pagini A4, fiind obligatorie ataşarea unei fotocopii pentru a putea dovedi apariţia. 

2. Punctajul pentru fiecare categorie de publicaţii este împărţit în mod egal la numărul autorilor / editorilor. 

3. Calculul punctajului se ia în considerare numai după ce este îndeplinită condiţia de identitate între 

domeniul aplicaţiei şi domeniul de cotare a editurii sau revistei de către CNCS (Anexa 4). 

 

1.2 Standarde minimale de eligibilitate pentru evaluatori 

Fiecare evaluator va trebui să îndeplinească dublul punctajului minim solicitat pentru directorii de proiect, 

în conformitate cu cele descrise în prezenta anexă, în sectiunea 1.1. 


