
 1 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE  

pentru îndeplinirea standardelor minimale  

Candidat/ă : conf. univ. dr. SILVIA PITIRICIU, conf. univ. dr. Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbă și literatură română 

A1 ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ  

(realizat 105, 35 p.; minimum 100 p.) 

 A1 = 105, 35 p. 

A2 ACTIVITATEA DE CERCETARE 

  (realizat 922 p.; minimum 240 p.) 

 A2 = 922 p. 

A3 RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII  

(realizat 340 p. ; minimum 30 p.) 

 A3 = 340 p. 
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Domeniul 

activităţilor 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Subcategorii Indicatori Puctajul 
acumulat 

1 

.Activitatea 

didactică şi 

profesională 

(A1) 

1.1. Cărţi şi 

capitole în lucrări 

de specialitate: 

1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de 

doctorat (publicată la o editură acreditată) 

 Publicarea publicată 

1.1.2. Carte
1
 de autor unic sau coautor 

(monografie, sinteză, studiu lingvistic, 

studiu filologic, dicţionar ştiinţific), 

publicată la o editură acreditată 

autor 20p 2X20=40 

p. 

coautor 10p 0 

1.1.3. Ediţie critică filologică (text vechi, 

documente, traducerea şi editarea critică a 

unui text scris într-o limbă veche), publicată 

la o editură acreditată 

autor 20p 0 

coautor 10p 0 

1.1.4. Editarea unei opere ştiinţifice sau 

literare; traducerea şi dotarea cu aparat critic 

(note şi/sau comentarii) a unei opere 

ştiinţifice (publicată la o editură acreditată) 

autor 10p 0 

coautor 5p 0 

1.1.5. Coautor la lucrări fundamentale sau 

de referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, 

tratate) 

 10p/70pag

. 

188 pag.= 

26,85 p. 

150,5 

pag.= 

21,50 p. 

 

1.1.6. Colaborator la lucrări internaţionale 

constituind elemente ale unor serii ştiinţifice 

fundamentale publicate la edituri străine de 

prestigiu 

autor articol 10p 0 

coautor 
articol 

5p 1X 5=5 p. 

1.2. îndrumare: 1.2.1. Conducător de doctorat  5p 0 

1.3. Material 

didactic: 

1.3.1. Curs sau manual universitar autor 6p 1X6= 6 p. 

coautor 3p 2X3= 6 p. 

2. Activitate 

de cercetare 

(A2) 

2.1. Articole, 

studii, 

comunicări, 

recenzii 

2.1.1. în: reviste indexate în bazele de date 

internaţionale, reviste clasificate de CNCS 

ca A sau B, volume ale unor conferinţe sau 

congrese internaţionale 

autor 10p 10 p. X 34 

= 340 p. 

coautor 5p 5 p. X 3 = 

15 p.   

2.1.2. în: Analele/Buletinele/Anuarele 

ştiinţifice ale universităţilor, Academiei 

Române, volume colective, omagiale, in 

memoriam, reviste clasificate C; reviste 

ştiinţifice necotate 

autor 6p 6 p. X 38 

= 228 p. 

 

coautor 3p 0 

2.1.3. Comunicări la zilele universităţilor, 

colocvii, simpozioane, conferinţe, mese 

rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în 

cadru instituţional de către universităţi, 

Academia Română, institutele de cercetare 

ale Academiei Române 

 5p 5 p. X 44 

= 220 p. 

 

2.1.4. Recenzii ştiinţifice publicate în 

reviste de specialitate. 

 2p 2 p. X 22 

= 44 p.  
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  2.1.5. Studii, eseuri, articole pe teme literare 

publicate în reviste de specialitate, necotate 

CNCS, cu ISSN 

 1p  0 

2.2. Activitate 

editorială: 

2.2.1. Editarea de volume decurgând din lucrări 

ale unor simpozioane, colocvii, conferinţe, 

congrese, work-shopuri pe teme ştiinţifice sau 

de formare a doctoranzilor, organizate în cadru 

instituţional de către universităţi, Academia 

Română, institutele Academiei Române 

coordonat

or 

7p  

7 p. X 9 

= 63 p. 

 

coeditor 5p  0 

2.2.2. Referent ştiinţific la edituri sau reviste din 

ţară sau din străinătate, acreditate 

 1p 0 

2.2.3. Membru în colectivul de redacţie al unei 

reviste de specialitate din ţară sau din 

străinătate, acreditate, cu peer review şi editing 

process 

 2p 0 

2.3. Organizarea 

de manifestări 

ştiinţifice: 

2.3.1. Colocvii, simpozioane, conferinţe sau 

congrese 

organizato

r 

5p 0 

2.4. Granturi 

ştiinţifice 

2.4.1. obţinute prin competiţie, pe baza unui 

proiect de cercetare 

director 5p 5 p. X 2 

p. = 10 p. 

membru 2p 2 p X 1 = 

2 p. 

3.Recunoaş

terea şi 

impactul 

activităţii 

(A3) 

3.1. Traduceri: 3.1.1. operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o 

limbă modernă 

autor 2p 0 

coautor 1p 0 

3.2. Carte 

ştiinţifică de autor 

publicată în 

străinătate 

3.2.1. Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea 

(volum sau articol) a fost deja publicată în 

România sau în Republica Moldova. 

 20p 
volum 

10p 
articol 

0 

3.3. Citare, 

menţiune 

bibliografică, 

cronică, recenzare 

3.3.1. Cu excepţia autocitărilor. Lucrările în 

care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau 

ISSN. Pe parcursul unui capitol sau studiu se 

punctează o singură citare. 

 2p 2 p. X 61 

= 122 p. 

3.3.2. Cronică sau recenzare  1p 0 

3.4. Premii şi 

distincţii 

academice 

3.4.1. oferite de universităţi, institute de 

cercetare, academii, USR, asociaţii profesionale 

de nivel naţional 

 2p 0 

3.5. Keynote 

speaker 

3.5.1. la colocvii, simpozioane, conferinţe, 

congrese 

 1p 0 

3.6. Stagii în 

străinătate 

3.6.1. Visiting professor cel puţin o 
lună 

3p 0 

3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - 

staff mobility) 

 2p 0 

3.7. Prezenţa în 

baze de date din 

ţară şi străinătate: 

3.7.1. ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink e- 

journals, Wilez Online Librarz, Cambridge, 

CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, 

ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, 

bibliomadrid.org, libfl.ru, 

wolfram.schneider.org, ceecs.net, regesta- 

imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu, 

jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele, în 

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, 

 2p de 
fiecare 

prezenţă 

2 p. X  

81 = 

162 p. 
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Timişoara, B.A.R. şi în cele ale bibliotecilor din 

străinătate 

3.8. Comisii: Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de 

doctorat sau într-o comisie de concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare 

 2p 2 p. X 

28 =  

56 p. 

 
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 cerinţelor 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). 

 

Candidat/ă: Silvia Pitiriciu 

10.11.2014 
 

Condiţii minimale, punctaj 

Domeniul de activitate Profesor şi CP I Realizările candidatului 

publicarea tezei de doctorat  

Activitatea didactică şi profesională 

A.1 

minimum 100 puncte 105, 35 p. 

Activitatea de cercetare A.2 minimum 240 puncte 922 p. 

Recunoaşterea impactului activităţii 

A.3 

minimum 30 puncte 340 p. 

Total: minimum 370 puncte 1367,35 p. 

Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc standardele minimale pentru abilitare. 


