
METODOLOGIA PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ITP 14 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea prezentării la concurs 

pentru ocuparea unui post de cadru didactic universitar din ITP1 

– Exemplarul comisiei de concurs – 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Punctaj 

obținut 

I 1. Teza de doctorat Între 50–300 p. (cf. I 

2.1.) 

 

I 1.1. Deținerea calității de conducător de doctorat2 DA/NU  

I 2. Cărți de autor și volume   

I 2.1. Cărți de autor cu caracter științific:   

I 2.1.1. La edituri internaționale prestigioase, în limbi de circulație internațională 300 /n  

I 2.1.2. La alte edituri din străinătate  150 /n  

I 2.1.3. La edituri românești din categoria CNCS A, precum și cele în limbi de circulație 

internațională la edituri românești CNCS B  

150 /n  

I 2.1.4. La edituri românești din categoria CNCS B, în limba română sau a unei 

naționalități conlocuitoare (alta decât germana) – inclusiv cele indexate MTMT 

100 /n  

I 2.1.5. La edituri românești din categoria CNCS C / neindexate de CNCS, în limbă de 

circulație internațională 

75 / n  

I 2.1.6. La edituri românești din categoria CNCS C / neindexate de CNCS, în limba 

română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana 

50 / n  

I 2.2.  Editări de volume colective   

I 2.2.1. La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de 

circulație internațională 

75 /n  

I 2.2.2. La alte edituri din străinătate 50 /n  

I 2.2.3. La edituri românești din categoria CNCS A 50 /n  

I 2.2.4. La edituri românești din categoria CNCS B – inclusiv cele indexate MTMT 25 /n  

I 2.2.5. La edituri românești din categoria CNCS C / neindexate de CNCS 15 /n  

I 2.3. Editări într-o revistă a contribuțiilor unui simpozion științific (proceedings / 

Tagungsband) 

  

I 2.3.1 Reviste ISI  100 /n  

I 2.3.2. Reviste ERIH 75 /n  

I 2.3.2 Alte reviste indexate BDI / reviste prestigioase de teologie – inclusiv cele 

indexate MTMT 

30 /n  

I 2.3.3 Reviste românești din categoria CNCS B 30 /n  

I 2.3.4 Reviste românești din categoria CNCS C / neindexate CNCS 15 /n  

I 2.4.  Ediții critice   

I 2.4.1 Ediții de manuscrise  75 /n  

I 2.4.2 Colecții de documente care fuseseră deja editate 50 /n  

I 2.5. Traduceri   

I 2.5.1 Ale unor texte sursă, la edituri prestigioase din străinătate, în limbă de circulație 

internațională (pentru câte 150 pagini format B5 / 200 pagini format A5) 

100 /n  

I 2.5.2 Ale unor texte sursă, la alte edituri din străinătate / edituri românești CNCS B 

(pentru câte 150 p. B5 / 200 p. A5) – inclusiv cele indexate MTMT 

75 /n  

                                                 

1 Prezenta fișă a fost întocmită în concordanță cu Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Anexa nr. 32 la OMENCS 

6129/2016 – Comisia teologie, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 15 februarie 2017. 
2 Conform OUG 96/2016 din 8 decembrie 2016, Art. I., alin. 16, pct. b) deținerea calității de conducător de doctorat 

reprezintă una dintre condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar. 
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I 2.5.3 Ale unor texte sursă, la edituri CNCS C / neindexate CNCS (pentru câte 150 

pagini format B5 / 200 pagini format A5) 

50 /n  

I 2.5.4 Traduceri din literatura de specialitate, la edituri din străinătate, din limba  

română/maghiară într-o limbă de circulație internațională (pentru câte 150 pagini 

format B5 / 200 pagini format A5) 

50 /n  

I 2.5.5 Traduceri în limba română/maghiară din literatura de specialitate, la edituri 

românești CNCS B (pentru câte 150 pagini format B5 / 200 pagini format A5) – 

inclusiv cele indexate MTMT 

25 /n  

I 2.5.6 Traduceri în limba română/maghiară din literatura de specialitate, la edituri 

CNCS C / neindexate CNCS (pentru câte 150 p. format B5 / 200 p. format A5) 

15 /n  

I 3. Studii în reviste de specialitate   

I 3.1. Reviste cotate ISI  15 /n  

I 3.2. În reviste ERIH 12 /n  

I 3.3 Alte reviste în BDI (inclusiv MTMT) sau reviste de specialitate prestigioase  6 /n  

I 3.4 Reviste din România cotate CNCS B, în limbă de circulație internațională  6 /n  

I 3.5 Reviste din România cotate CNCS B, în limba română sau în cele ale 

naționalităților conlocuitoare altele decât germana 

4 /n  

I 3.6 Reviste din România cotate CNCS C, în limbi de circulație internațională 3 /n  

I 3.7 Reviste din România cotate CNCS C, în limba română sau în cele ale 

naționalităților conlocuitoare altele decât germana 

2 /n  

I 3.8. Reviste românești tipărite de către centre bisericești, unde există școală doctorală, 

în limbi de circulație internațională.  

3 /n  

I 3.9. Reviste românești tipărite de către centre bisericești, unde există școală doctorală, 

în limba română sau în cele ale naționalităților conlocuitoare altele decât germana 

2 /n  

I.4  Studii în volume colective și în volume de conferințe. Capitole de cărți   

I 4.1. La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de 

circulație internațională  

12 /n  

I 4.2. La edituri din străinătate, fără referenți științifici, în alte limbi decât cele de 

circulație internațională  

6 /n  

I 4.3. La edituri românești din categoria CNCS A – inclusiv cele indexate MTMT 6 /n  

I 4.4. La edituri românești din categoria CNCS B, în limbi de circulație internațională 6 /n  

I 4.5. La edituri românești din categoria CNCS B, în limba română sau a unei 

naționalități conlocuitoare, alta decât germana  

4 /n  

I 4.6. La edituri românești din categoria CNCS C / neindexate CNCS, în limbă de 

circulație internațională 

3 /n  

I 4.7. La edituri românești din categoria CNCS C / neindexate CNCS, în limba română 

sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana 

2 /n  

I 5. Studii introductive și postfețe (cu caracter științific); aparat critic   

I 5.1. La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, și în România 

în edituri recunoscute CNCS A (pentru câte 25 p. format B5/ 30 p. format A5) 

6 /n  

I 5.2. La edituri din străinătate, fără referenți științifici (pentru câte 25 p. B5/ 30 p. A5) 3 /n  

I 5.3 La edituri românești din categoria CNCS B (pentru câte 25 p. B5/ 30 p. A5) 2 /n  

I 5.4. La edituri românești din categoria CNCS C / neindexate CNCS (pentru câte 25 p. 

B5/ 30 p. A5) 

1 /n  

I 6 Recenzii   

I 6.1. Reviste cotate ISI / ERIH 1,2 /n  

I 6.2. Alte reviste în BDI sau reviste teol. prestigioase – inclusiv cele indexate MTMT 0,6 /n  

I 6.3. Reviste din România cotate CNCS B, în limbi de circulație internațională 0,6 /n  

I 6.4. Reviste din România cotate CNCS B, în limba română/maghiară 0,4 /n  

I 6.5. Reviste din România cotate CNCS C, în limbi de circulație internațională 0,3 /n  


