
 

 

 

 

Panel 3 

 

a. Fişa de evaluare calitativa on-line a tezei de abilitare 

Criteriu Nivel de satisfacere a criteriului Notă 

Vizibilitatea producţiei 

ştiinţifice a 

candidatului 

Standardele minimale sunt satisfăcute de cel puţin 2 ori (P) 3 

Standardele minimale sunt satisfăcute de cel puţin 1,5 ori 2 

Standardele minimale sunt satisfăcute 1 

Originalitatea 

producţiei ştiinţifice 

Elemente clare de noutate la nivel internaţional 3 

Unele elemente de noutate la nivel internaţional 2 

Nivel ridicat de noutate pe plan naţional 1 

Greu de depistat originalitatea 0 

Independenţa 

ştiinţifică a 

candidatului 

A condus proiecte de cercetare internaţionale obţinute prin 

competiţie în calitate de director/responsabil echipă de cercetare 

3 

A obţinut granturi de cercetare individuale internaţionale sau a 

condus proiecte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie în 

calitate de director/responsabil echipă de cercetare 

2 

A fost membru în proiecte internaţionale şi/sau naţionale 1 

Nu a participat în echipe de cercetare în granturi obţinute prin 

competiţie 

0 

Calitatea şi 

credibilitatea planului 

de dezvoltare a carierei 

Propune direcţii noi de cercetare pe plan internaţional; 

implementarea este bine argumentată şi este realizabilă; 

3 

Planul conţine unele elemente de noutate pe plan internaţional şi 

elemente clare de noutate pe plan naţional; implementarea este 

bine argumentată şi realizabilă; 

2 

Planul conţine unele elemente de noutate pe plan naţional; 1 

Noutate greu de identificat 0 

Maxim posibil – 12 puncte; Minim acceptabil  - 6 puncte. 

 

b. Fişa de evaluare a susţinerii publice a tezei de abilitare 

Criteriu Nivel de satisfacere a criteriului Notă 

Calitatea prezentării Calitate foarte bună, capacitate de sinteză şi analiză 2 

Calitate bună, ezitări şi neclarităţi în prezentare, uşoară depăşire a 

timpului 

1 

Neclaritate în prezentare, depăşire a timpului 0 

Calitatea răspunsurilor 

la întrebările comisiei 

Răspunsuri prompte şi documentate 2 

Ezitări şi neclarităţi în răspunsuri 1 

Incapacitate de a răspunde clar la întrebări 0 

Calitatea răspunsurilor 

la întrebările din 

public 

Răspunsuri prompte şi documentate 2 

Ezitări şi neclarităţi în răspunsuri 1 

Incapacitate de a răspunde clar la întrebări 0 

Maxim posibil – 6 puncte; Minim acceptabil  - 3 puncte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Total: Maxim posibil – 18 puncte; Minim acceptabil – 9 puncte; 

 

Calificative finale: excelent (18 puncte); foarte bine (15-17 puncte); bine (12-14 puncte); 

satisfăcător (9-11 puncte); nesatisfăcător (mai puţin de 9 puncte). 


