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Anexa 3.3. Mod de calcul punctaj CNATDCU – domeniile Medicină, Medicină dentară, Farmacie 

1. Căr ţi şi capitol in căr ţi de specialitate: 
Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate 

Punctaj 
Tratat în edituri internaţionale – coordonator (sub redacţia) 24 
Capitol în tratat în edituri internaţionale – autor unic  6 
Capitol în tratat în edituri internaţionale – co-autor  6/nr.coautori  
Monografie/alte cărţi în edituri internaţionale – autor unic 18 
Monografie/alte cărţi în edituri internaţionale – coautor 18/nr.coautori 
Tratat în edituri naţionale – coordonator (sub redacţia) 12  
Capitol în tratat în edituri naţionale – autor unic  3 
Capitol în tratat în edituri naţionale – coautor  3/nr. coautori  
Monografie/alte cărţi în edituri naţionale – autor unic sau 
prim-autor  

6  

Monografie/alte cărţi în edituri naţionale – co-autor 6/nr. coautori 
 
Profesor, standard minim 2 cărţi în specialitatea pentru care candidează (din care una ca prim 
autor sau autor unic)  sau 6 capitole în tratate 
 6 capitole în tratate  x 3 pct. = 18 puncte 
Conferenţiar, standard minim 1 carte în specialitatea pentru care candidează sau 3 capitole în 
tratate 
 3 capitole în tratate x 3 pct. = 9 puncte 

2. Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters (cu factor de impact), 
în revistele şi volumele unor manifestări ştiin ţifice indexate în alte BDI: 

Tip rezumat Punctaj 
articol în revista BDI neindexata ISI 1 
articol ISI cu IF<1  3 
articol ISI cu IF≥1 5 

 
Profesor, standard minim 25 articole, dintre care minim 6 articole în extenso în reviste cotate ISI 
Thomson Reuters (articole în reviste cu factor de impact) în calitate de autor principal, de la 
ultima promovare 

19 articole x 1pct. + 6 articole x 3 pct. = 37 puncte 
Conferenţiar, standard minim 15 articole, dintre care minim 3 articole în extenso în reviste cotate 
ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu factor de impact) în calitate de autor principal, de la 
ultima promovare 

12 articole x 1 pct. + 3 articole x 3 pct.= 21 puncte 

3. Studii publicate în rezumat în reviste cotate ISI Thomson Reuters (cu factor de impact) 
sau în reviste şi volumele unor manifestari ştiin ţifice cu ISBN/ISSN: 

Tip rezumat Punctaj 
Rezumat în reviste cotate ISI Thomson Reuters (cu factor 
de impact) 

0, 25 

Rezumat în reviste/volumele unor manifestări ştiinţifice cu 
ISBN/ISSN 

0,10 

 
Profesor, standard minim 8 rezumate 
Conferenţiar, standard minim 3 rezumate 



 2 / 2 

 

4. Granturi/ proiecte câştigate prin competiţie: 
Grant/proiect 

punctaj 
Grant/proiect internaţional – director/responsabil 8 
Grant/proiect internaţional – membru în echipa de 
cercetare 

4  

Grant/proiect naţional – director/responsabil 4  
Grant/proiect naţional – membru în echipa de 
cercetare 

2  

Studii clinice internaţionale – investigator principal 3  
Studii clinice internaţionale - membru în echipa de 
cercetare 

1  

Studii clinice naţionale – investigator principal 1  
Studii clinice naţionale – membru în echipa de 
cercetare 

   0,5 

Proiecte educaţionale şi de formare continuă - 
director 

  1,5 

Proiecte educaţionale şi de formare continuă - 
responsabil 

1  

Proiecte educaţionale şi de formare continuă –
membru 

0,5 

 
Profesor – minim 3 granturi/ proiecte, din care 1 ca director de proiect 
1 x director (minim grant naţional) + 2 x membru (minim granturi naţionale) = 4 + 2 x 2 = 8 puncte  
Conferenţiar – minim 2 granturi/ proiecte, din care 1 ca responsabil de proiect 
1 x responsabil/director (minim grant naţional) + 1 x membru (minim granturi naţionale) = 4 + 1 x 2 
= 6 puncte  
 
Total punctaj  profesor = 63 puncte 
Total punctaj conferentiar = 36 puncte 


