ANEXA Ia
Conform Ordinului nr. 4204 din 2013-07-15 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul ministrului
educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învăŃământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul oficial nr. 440 din 18 iulie 2013

ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 6.560/2012)
COMISIA DE FILOLOGIE
Standarde minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăŃământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare
Domeniul
activităŃilor

1.Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

2. Activitate
de cercetare
(A2)

Tipul activităŃilor

Categorii şi restricŃii

Subcategorii Indicatori

1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de doctorat
Publicarea
(publicată la o editură acreditată)
1.1.2. Carte1 de autor unic sau coautor (monografie,
autor
20p
sinteză, studiu lingvistic, studiu filologic, dicŃionar
coautor
10p
ştiinŃific), publicată la o editură acreditată
1.1.3. EdiŃie critică filologică (text vechi, documente,
autor
20p
traducerea şi editarea critică a unui text scris într-o
coautor
10p
1.1. CărŃi şi capitole limbă veche), publicată la o editură acreditată
1.1.4. Editarea unei opere ştiinŃifice sau literare;
autor
10p
în lucrări de
traducerea şi dotarea cu aparat critic (note şi/sau
specialitate:
comentarii) a unei opere ştiinŃifice (publicată la o
coautor
5p
editură acreditată)
1.1.5. Coautor la lucrări fundamentale sau de referinŃă
10p/70pag.
(dicŃionare, atlase, enciclopedii, tratate)
10p
1.1.6. Colaborator la lucrări internaŃionale constituind autor articol
elemente ale unor serii ştiinŃifice fundamentale
coautor
5p
publicate la edituri străine de prestigiu
articol
1.2. Îndrumare:
1.2.1. Conducător de doctorat
5p
autor
6p
1.3. Material
1.3.1. Curs sau manual universitar
didactic:
coautor
3p
2.1.1. în: reviste indexate în bazele de date
autor
10p
internaŃionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B,
volume ale unor conferinŃe sau congrese
coautor
5p
internaŃionale
2.1.2. în: Analele/Buletinele/Anuarele ştiinŃifice ale
autor
6p
universităŃilor, Academiei Române, volume colective,
omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; reviste
coautor
3p
ştiinŃifice necotate
2.1. Articole, studii,
2.1.3. Comunicări la zilele universităŃilor, colocvii,
comunicări, recenzii
simpozioane, conferinŃe, mese rotunde, ateliere
5p
ştiinŃifice, organizate în cadru instituŃional de către
universităŃi, Academia Română, institutele de
cercetare ale Academiei Române
2.1.4. Recenzii ştiinŃifice publicate în reviste de
2p
specialitate.
2.1.5. Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate
1p
în reviste de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN
2.2. Activitate
2.2.1. Editarea de volume decurgând din lucrări ale
coordonator
7p

editorială:

unor simpozioane, colocvii, conferinŃe, congrese,
work-shopuri pe teme ştiinŃifice sau de formare a
doctoranzilor, organizate în cadru instituŃional de către
universităŃi, Academia Română, institutele Academiei
Române
2.2.2. Referent ştiinŃific la edituri sau reviste din Ńară
sau din străinătate, acreditate
2.2.3. Membru în colectivul de redacŃie al unei reviste
de specialitate din Ńară sau din străinătate, acreditate,
cu peer review şi editing process

coeditor

5p

1p
2p

2.3. Organizarea de
manifestări
2.3.1. Colocvii, simpozioane, conferinŃe sau congrese organizator
5p
ştiinŃifice:
5p
2.4. Granturi
2.4.1. obŃinute prin competiŃie, pe baza unui proiect de director
cercetare
ştiinŃifice
membru
2p
autor
2p
3.1.1. operă ştiinŃifică sau beletristică dintr-o limbă
3.1. Traduceri:
modernă
coautor
1p
3.2. Carte ştiinŃifică 3.2.1. Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea (volum
20p volum
de autor publicată în sau articol) a fost deja publicată în România sau în
10p articol
străinătate
Republica Moldova.
3.3.1. Cu excepŃia autocitărilor. Lucrările în care se
3.3. Citare,
face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe
2p
menŃiune
parcursul unui capitol sau studiu se punctează o
bibliografică,
singură citare.
cronică, recenzare
3.3.2. Cronică sau recenzare
1p
3.4. Premii şi
3.4.1. oferite de universităŃi, institute de cercetare,
2p
distincŃii academice academii, USR, asociaŃii profesionale de nivel naŃional
3.5. Keynote
3.5.1. la colocvii, simpozioane, conferinŃe, congrese
1p
3.Recunoaşte speaker
rea şi
cel puŃin o
3p
3.6.1. Visiting professor
impactul
lună
3.6. Stagii în
activităŃii (A3) străinătate
3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - staff
2p
mobility)
3.7.1. ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink ejournals, Wilez Online Librarz, Cambridge, CEEOL,
JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK,
3.7. PrezenŃa în
worldcat.org, bibliomadrid.org, libfl.ru,
2p de fiecare
baze de date din
wolfram.schneider.org, ceecs.net, regestaprezenŃă
Ńară şi străinătate: imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu,
jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele, în cataloagele
B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în
cele ale bibliotecilor din străinătate
PrezenŃa într-o comisie de susŃinere a tezei de
2p
3.8. Comisii:
doctorat sau într-o comisie de concurs pentru
ocuparea unei funcŃii didactice sau în cercetare
1 Lucrarea va avea aproximativ 200 de pagini; 1 pagină = 2.100 de semne scrise, standard valabil pentru toate
criteriile.
NOTĂ:Nu este obligatorie îndeplinirea cumulată a tuturor cerinŃelor din interiorul unui criteriu, ci realizarea
punctajului minim pe fiecare din cele 3 seturi de criterii (domeniile de activitate A.1, A.2, A.3).

CondiŃii minimale, punctaj
Domeniul de activitate
Activitatea didactică şi profesională A.1
Activitatea de cercetare A.2
Recunoaşterea impactului activităŃii A.3
Total:

Profesor şi CP I
ConferenŃiar şi CP II
publicarea tezei de doctorat
minimum 100 puncte
minimum 50 puncte
minimum 240 puncte
minimum 120 puncte
minimum 30 puncte
minimum 10 puncte
minimum 370 puncte
minimum 180 puncte

Preşedinte comisie, prof. univ. dr. Alexandru Gafton

