STANDARDE
DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU
OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DE ASISTENT CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ (AC), CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC (CS) ŞI CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC
GRADUL III (CS III)

SPECIALITATEA ŞTIINŢE JURIDICE
Mai sus pomenitele standarde ţin seama, între altele, de cele analoage, stabilite prin diverse
acte normative şi regulamente ale Academiei Române:
− Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
− Criteriile de evaluare din 21 septembrie 2012 pentru domeniul ştiinţelor socio-umane
stabilite de Comisia de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice a Academiei Române;
− Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4204 din 15 iulie 2013, care aduce modificări
la Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560 din 20
decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, respectiv Anexa nr. 6, care modifică Anexa nr. 24 – Comisia
Ştiinţe Juridice.
1. Precizări privind evaluarea activităţii ştiinţifice:
1.1. Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor juridice.
1.2. Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele
publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut
(categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau din România
acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte
edituri recunoscute de comunitatea academică; se va considera prestigiul editurii din anul apariţiei
lucrării.
1.3. Studiile, articolele, recenziile luate în considerare sunt cele din volume colective (cf.
precizărilor de la 1.2) sau din reviste/anuare indexate ISI Web of Knowledge sau în alte baze de
date internaţionale (e.g., Scopus, EBSCO, CEEOL, Springerlink, Science Direct, West Law,
Francis, Doctrinal, Hein Online, Lexis Nexis, ProQuest, Persée, JSTOR, SSRN) sau în alte reviste
recunoscute de comunitatea academică ori menţionate în listele acreditate de CNCS.
1.4. O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai
favorabilă candidatului.
1.5. Pentru o lucrare, punctajul menţionat în secţiunea II. Reguli de notare, se acordă integral numai
dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv punctajul
menţionat se va împărţi la numărul de coautori.
1.6. Pentru ediţia a doua etc. a unui volum, se acordă jumătate din punctajul menţionat în secţiunea
II, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată.
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1.7. Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională:
italiana sau spaniola.

engleza,

franceza,

germana,

2. Indicatori şi punctajul de evaluare a dosarului activităţii ştiinţifice :

Ind. Denumirea indicatorului

2.1

Punctajul

Coordonarea unui tratat de specialitate sau elaborarea unei 30p.
monografii ori a unei cărţi de autor; se adaugă un spor de 10
puncte dacă volumul a fost redactat într-o limbă de circulaţie 10p.
internaţională (LCI) sau dacă editura este din străinătate (INT)
10p.

Elementul
pentru care
se acordă
punctajul
pe publicaţie
LCI
INT

2.2

Elaborarea unui capitol într-un volum colectiv sau a unui studiu
într-o revistă de specialitate; se adaugă un spor de 1 punct dacă
lucrarea a fost redactată într-o limbă de circulaţie internaţională
(LCI), dacă editura este din străinătate (INT) sau dacă revista are
cotaţie ISI/BDI

5p.
1p.
1p.
1p.

pe publicaţie
LCI
INT
ISI/BDI

2.3

Elaborarea unei recenzii într-un volum colectiv sau într-o revistă
de specialitate; se adaugă un spor de 0,5 puncte dacă lucrarea a
fost redactată într-o limbă de circulaţie internaţională (LCI),
dacă editura este din străinătate (INT) sau dacă revista are cotaţie
ISI/BDI

2p.
0,5p.
0,5p.
0,5p.

pe publicaţie
LCI
INT
ISI/BDI

2.4

Comunicare la o manifestare ştiinţifică (simpozion, workshop 3p.
etc.); se adaugă un spor de 2 puncte dacă prezentarea a fost la o 2p.
manifestare ştiinţifică internaţională

pe comunicare

2.5

Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale, altele decât 2p.
cele menţionate la 2.4

pe eveniment

2.6

Membru în echipele unor granturi; se adaugă un spor de 2 puncte 8p.
dacă candidatul/candidata are calitatea de coordonator/director 2p.
(DIR) sau dacă programul/proiectul este unul internaţional (INT) 2p.

pe grant
DIR
INT

INT

3. Standarde minimale
3.1. Candidatul/candidata să fie licenţiat în ştiinţe juridice.
3.2. Pentru postul de asistent cercetare să aibă finalizate studiile de masterat în ştiinţe juridice.
3.3. Pentru postul de cercetător ştiinţific să fie doctorand în ştiinţe juridice.
3.4. Pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III să fie doctor în ştiinţe juridice şi să aibă teza de
doctorat publicată.
3.5. Pentru ocuparea posturilor de cercetare mai sus menţionate, în urma evaluării dosarului cu
activitatea ştiinţifică (vezi 2), candidatul/candidata trebuie să realizeze următoarelor punctaje
minim-obligatorii: AC – 16 p., CS – 32 p., CS III – 110 p., care corespund notei 8 (opt).
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3.6. Corespondenţa între notele de evaluare şi punctajele obţinute în evaluarea dosarului
activităţii ştiinţifice:
Tipul postului
Nota 8 (opt)
Nota 9 (nouă)
Nota 10 (zece)
Asistent cercetare (AC)
16 puncte
24 puncte
32 puncte
Cercetător ştiinţific (CS)
32 puncte
64 puncte
96 puncte
Cercetător ştiinţific gradul III (CS III)
110 puncte
220 puncte
330 puncte
4. Reguli de notare
4.1. Proba scrisă va fi evaluată „în orb” şi independent de către toţi membri comisiei de concurs,
conform unui barem stabilit în prealabil. Nota pentru această probă va rezulta din media aritmetică a
notelor acordate de către cei trei evaluatori. Nota minimă pentru lucrarea scrisă este 8 (opt).
4.2. Notarea dosarului ştiinţific al candidaţilor presupune o evaluare cantitativă, punctele obţinute
de aceştia în baza grilei din secţiunea 2 fiind convertite în note conform secţiunii 3.6.
4.3. Pentru posturile de CS şi CS III evaluarea cantitativă a activităţii ştiinţifice este însoţită de o
evaluare calitativă a acesteia; ponderea celor două în nota finală a activităţii ştiinţifice fiind egală
(50% - 50%).
4.4. Evaluarea calitativă a activităţii ştiinţifice a candidaţilor va consta în analiza şi aprecierea a 2
studii din lista de lucrări publicate, alese de candidat/candidată, în cazul posturilor de cercetător
ştiinţific, şi a 3 studii, în cazul posturilor de cercetător ştiinţific gradul III.
4.5. Textele vor fi puse la dispoziţia comisiei de concurs, sub formă digitală şi imprimată, odată cu
dosarul activităţii lor ştiinţifice. Ele vor fi evaluate şi notate de către membri comisiei cu note de la
1 la 10. Nota pentru această evaluare calitativă va reprezenta media aritmetică a notelor membrilor
comisiei.
4.6. Nota finală pentru evaluarea activităţii ştiinţifice a candidaţilor va rezulta din media aritmetică
dintre evaluarea cantitativă a dosarului, convertită într-o notă echivalentă, conform precizărilor de
mai sus, şi, respectiv, nota pentru evaluarea calitativă a lucrărilor. Nota finală minimă pentru
evaluarea activităţii ştiinţifice este 8 (opt).
4.7. Nota finală de concurs va reprezenta media ponderată dintre nota activităţii ştiinţifice (A.St.) şi
cele a probelor scrise, orale şi practice după cum urmează:
Tipul postului
Nota finală a concursului
Asistent cercetare (AC)
33,3% A.St. + 66,7% (media aritmetică a notelor de la
proba scrisă, proba orală şi proba practică)
Cercetător ştiinţific (CS)
50% A.St. + 50% (media aritmetică a notelor de la proba
scrisă, proba orală şi proba practică)
Cercetător ştiinţific gradul III (CS III)
66,7% A.St. + 33,3% (media aritmetică a notelor de la
proba scrisă)
4.8. Pentru a fi declarat admis, candidatul/candidata trebuie să obţină minimum nota 8 (opt).

