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ANEXA 3 
FIŞA INDIVIDUALĂ DE EVALUARE  

a candidaţilor la concursul de dosare pentru ocuparea postului vacant de cercetător doctorand în cadrul 
proiectului  cu titlul „Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece/ 
Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era”, Cod 

proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142 
Data:  
Numele şi prenumele candidatului:  
Postul vizat: Cercetător doctorand – COR 263307 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori/punctaj maxim Criterii/punctaj defalcat Punctal acordat 
E1 E2 E3 Final (medie 

aritmetică) 
1. Domeniul de doctorat: 30 de 

puncte 
a.istorie: 30 de puncte 
b. alte domenii relevante: 15 puncte 
c.domeniu nerelevant: 0 puncte  

    

2. Legătura dintre cercetarea 
doctorală și tema proiectului 
de cercetare – 20 de puncte  

Tema tezei de doctorat este compatibilă 
cu tema proiectul de cercetare în grad: 

a. Ridicat (exemplu: Relații 
România-Occident în Războiul 
Rece sau similar) –20 puncte 

b. Mediu (exemplu: Politică externă 
a României în Războiul Rece sau 
similar) –10 puncte 

c. Scăzut (exemplu: Politica 
postbelică a României sau similar) 
– 5 puncte  

d. Nu există: 0 puncte 

 

3. Publicații științifice  -  
maximum 20 puncte 
  

a. 10 puncte per publicație ISI/ERIH 
PLUS 

b. 5 puncte per publicație BDI 
c. 3 puncte per publicație pentru alte 

publicații științifice  
d. Nu există – 0 puncte   

 

4. Participarea anterioară în 
proiecte de cercetare în 
domeniul vizat – maximum 
10 puncte  

a. 5 puncte per proiect 
b. Nu există – 0 puncte 

  

 

5. Participarea anterioară la 
conferințe științifice – 
maximum 10 puncte 

a. în străinătate – 6 puncte per 
conferință 
b. în țară – 3 puncte per conferință 

 

6. Cercetare efectuată anterior 
în arhive – maximum 10 
puncte 

a. Din străinătate -  7 puncte per 
arhivă  
b. Din țară – 5 puncte per arhivă 

 

 Total  100 de puncte   
Notă: Un candidat trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte pentru a putea fi selectat. 
 
Evaluatori: Semnătura: 
E1.............................................................. ……………… 
E2.............................................................. ……………… 
E3. .............................................................. ……………… 

 


