Comisia 1 - Ştiinţe exacte (inclusiv geonomice)
A.
validarea tuturor directorilor de proiecte Idei/Idei Complexe.
Motivatie: criteriile de eligibilitate cerute la depunerea proiectelor au fost suficient de
riguroase.
B.

Ceilalti evaluatori vor trebui să satisfacă următoarele cerinţe:
I. Criterii Generale:
a. Titlul de doctor în ştiinţe
b. Vechime de cel puţin 5 ani (dupa doctorat) în învăţământul superior sau
cercetare

II.
Criterii specifice:
Fizică, Chimie, St. Geonomice
Hirsch ≥ 5
10 lucrări cu IF ≥ 1
≥ 0,5
din care minim 3 ca autor principal

Matematică
Hirsch ≥ 4
10 lucrări cu IF ≥ 0,5

Informatică
Hirsch ≥ 3
5 lucrări cu IF

Comisia 2 - Ştiinţele vieţii
1) Sa probeze experienta in obtinerea si conducerea de proiecte de cercetare prin: sa
totalizeze minim 2 puncte (prin cumularea de puncte din unul sau mai multe criterii,
înmulţindu-se pe fiecare linie Punctajul/unitate cu Nr. de unităţi pentru a obţine
Punctajul/criteriu, Punctajul total obţinându-se prin însumarea Punctajelor/criterii) –
vezi anexa din attach.
2) Sa probeze accesul la literatura de specialitate la un anumit nivel prin publicarea ca
autor principal, in perioada 2004-2014, a unor articole în reviste ( indexate Web of
Science) care au fiecare un scor relativ de influenţă cel puţin egal cu 0,5 şi al căror
scor relativ de influenţă cumulat este cel puţin egal cu 2.
3) Sa probeze impactul publicatiilor sale in comunitatea stiintifica prin existenta unui
h-index de 7, alcatuit pe baza citărilor pe care publicaţiile sale le-au obţinut în reviste
indexate ISI Web of Science.
4) Aplicand standardele minimale specificate mai sus selectia evaluatorilor se va face
atat pe baza publicatiilor, dar si a experientei lor in managementul granturilor de
cercetare.
Comisia 3 - Ştiinţe agricole şi silvice
1) Experienţă de minim 5 ani (postodctorat) în activitatea de cercetare;
2) Director de proiect al cel puţin unui proiect de cercetare naţional sau internaţional;
3) Indice Hirsch de minim 3.

Comisia 4 - Ştiinţe inginereşti
1) doctorat finalizat în domeniile din cadrul Ştiinţelor inginereşti sau Ştiinţelor exacte;
2) experienţă în cercetare minim 6 ani (de la finalizarea doctoratului);
3) minim 10 lucrări publicate în reviste cotate ISI sau în volume indexate ISI (aici se
încadrează şi colecţiile IEEE);
4) indice Hirsch minim 4 (din bazele de date Google Scholar sau Scopus); în baza de
date Google Scholar pot să nu apară totdeauna informaţiile privind indicele Hirsch dacă
profilul autorului (evaluator în acest caz) nu este făcut public de către acesta;
5) director de proiect/responsabil de proiect în proiecte naţionale sau internaţionale minim 1 proiect;
6) activitate anterioară ca evaluator - să nu fi avut abateri mai mari de ±10 puncte la
punctajul acordat faţă de punctajul final obţinut de proiectul respectiv;
7) să nu fi avut anterior conflicte de interese nedeclarate la începutul evaluării.
Comisia 5 - Ştiinţe economice, sociale şi juridice
1) doctor in domeniul stiintelor economice, sociale si juridice;
2) vechime de minim cinci ani de dupa sustinerea tezei de doctorat;
3) sa fi fost director de proiect castigat prin CNCS.

Comisia 6 - Discipline umaniste
1) Evaluatorul trebuie să deţină titlul de doctor;
2) Evaluatorul trebuie să desfăşoare activitate în domeniu -minimum 5 ani post doctorat;
3) Evaluatorul trebuie să menţioneze 2-3 realizări majore, reprezentative pentru
domeniul de referinţă, de mare vizibilitate.

