REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI DE CERCETARE DIN
CADRUL
UNIVERSITĂȚII „ 1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSIDERAȚII GENERALE
Conform reglementărilor în vigoare, gradația de merit se acordă pe o perioadă de 5
ani, în urma unui concurs organizat la nivel instituțional. Prezentul Regulament este întocmit
în baza Metodologiei privind evaluarea profesională a personalului didactic, didactic
auxiliar, administrativ şi de cercetare și a Regulamentului activității profesionale a
personalului didactic, aprobate de Senat, și stabilește criteriile de departajare a cadrelor
didactice și cercetătorilor care solicită acordarea unei gradații de merit. Evaluarea activității se
face cu referire la ultimii 5 ani, de la derularea anteriorului concurs pentru obținerea
gradațiilor de merit.
Capitolul. 1. DEFINIREA PRINCIPIILOR ȘI A CRITERIILOR DE EVALUARE ÎN
VEDEREA ACORDĂRII GRADAȚIILOR DE MERIT
Art. l. Au dreptul să participe la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit toate cadrele
didactice și de cercetare care şi-au îndeplinit şi raportat, în fiecare din ultimii 3 ani, criteriile
minimale de performanță științifică stabilite de Universitate conform prevederilor LEN
1/2011.
Art. 2. Numărul gradațiilor de merit este stabilit în procent de 16 % din numărul de posturi
didactice existente la nivel de universitate, conform Legii nr. 284/2010 a salarizării unitare
(Anexa II, Cap.IB, Art.5) precum şi a Legii educației naționale nr 1/2011 (Art.311-Distincții).
Posturile didactice existente la nivel de universitate sunt constituite din posturi didactice de
predare/ cercetare şi din posturi didactic auxiliare /cercetare.
Consiliul de administrație va stabili numărul maxim de gradații de merit pe fiecare categorie
de posturi didactice .
Art. 3. În evaluarea activității didactice și științifice a cadrelor didactice și de cercetare se vor
avea în vedere următoarele criterii:
a) Pentru cadrele didactice (conform Anexei 1A):
Criteriul 1 – Activitatea didactică;
Criteriul 2 – Atragerea de fonduri;
Criteriul 3 – Contribuția științifică;
Criteriul 4 – Prestigiul profesional;
Criteriul 5 - Indicatori de performanță interni ai UAB.
b) Pentru cercetători (conform Anexei 1B)
Criteriul 1 – Atragerea de fonduri;
Criteriul 2 – Contribuția științifică;
Criteriul 3 – Prestigiul profesional;
Criteriul 4 - Indicatori de performanță interni ai UAB.
Art. 4. Perioada de raportate a activității este cuprinsă între 01.01.2010 respectiv 31.12.2014.
Capitolul. 2. DERULAREA CONCURSULUI PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIILOR
DE MERIT

Art. 1. Candidații la concursul pentru obținerea gradațiilor de merit vor depune și vor
înregistra, la Decanatul Facultății, dosarul personal cu următoarele documente:
1. Cerere-tip de înscriere
2. Fișă sintetică de evaluare personală (a activității științifice și didactice), pe ultimii 5
ani (conform Anexelor 2A, respectiv 2B, )
3. Fișă justificativă pentru punctajele înregistrate, conținând lista detaliată a lucrărilor
şi activităţilor pe baza cărora s-a stabilit punctajul, precum și informații complete
despre acestea.
4. Documente doveditoare (copii xerox, extrase în format electronic, materiale scanate
și inserate pe CD etc.) pentru fiecare dintre punctajele raportate.
Art. 2. Dosarele de evaluare personală vor fi verificate și avizate, sub semnătură, de către șefii
de departamente și înaintate Consiliului Facultăţii.
Art. 3. Consiliul Facultății va proceda la ierarhizarea candidaților, în funcție de punctajul
general rezultat prin însumarea punctajelor obținute pentru fiecare criteriu de evaluare.
Fiecare recomandare este aprobată, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi în
Consiliul Facultății, cu condiţia ca la şedinţă să participe cel puţin 2/3 dintre membri. Lista
cadrelor didactice recomandate, semnată de către toți participanții la Consiliul Facultății, va fi
afișată la sediul facultății și înaintată Comisiei pentru evaluarea profesională din cadrul
Senatului.
Art. 4. Candidații respinși pot să depună contestații, la Secretariatul General al Universității
în termenul prevăzut în calendarul de concurs. Secretariatul General va înainta contestațiile
către Comisia pentru evaluarea profesională din cadrul Senatului.
Art. 5. Comisia pentru evaluarea profesională din cadrul Senatului va analiza contestațiile,
va comunica rezultatele și va întocmi listele finale, înaintându-le Senatului.
Art. 6. Senatul aprobă lista finală a candidaților declarați câștigători ai concursului pentru
obținerea gradațiilor de merit.
Art. 7. În cazul în care pe parcursul celor 5 ani de acordare a gradației de merit intervin
retrageri din instituție (pensionare, deces, încetarea raporturilor de muncă, etc.), gradațiile
vacantate se vor redistribui la aceeași facultate, următorului clasat în ierarhizarea inițială. În
cazul în care nu mai există candidați pe lista de rezervă, gradațiile rămân nealocate.
Aprobat în ședința Senatului din data de 29.05.2015 și completat în ședința din 30.09.2015.

ANEXA 1A. CRITERIILE DE EVALUARE – cadre didactice

Criteriul 1 – Activitatea didactică
Standarde şi indicatori

1

2

Sistemul de evaluare / cuantificare
3

4

5

Evaluare (punctaje) pe niveluri de calitate

A. Elaborarea de materiale didactice

Cuantificare

Tipărit în edituri

În limba
română

Tipărit în Seria
Didactica* (pe suport
hârtie sau suport
electronic)

În limbă În limba
străină română

În limbă
străină

a) cursuri pentru ciclul de doctorat

50 pag.

20

30

10

15

b) cursuri pentru ciclul de masterat

50 pag.

16

24

8

12

c) cursuri pentru ciclul de licenţă

50 pag.

14

21

7

11

Criteriul 2 – Atragerea de fonduri

1

Standarde şi
indicatori

Cuantificare

2

3

Nivelurile de competiţie/derulare
Naţional

Internaţional

4

5

A1. Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (ANCS)
a) director de
proiect
A2.

B.

-

-

Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (UEFISCDI,
sau Comisia Europeană prin H2020, COST, EUREKA, ESF sau NATO, SEE)
a) director de
proiect

200 pct.

b) membru în
echipă

50 pct.

-

-

Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale şi internaţionale (fonduri structurale,
erasmus plus, contracte cu terţi)
a) responsabil
(coordonator,
manager)

b) membru în
echipă

C.

50 pct.

75 pct./100 pct.
150 pct /200 pct.
ETL 50 pct.
ETS 25 pct.
ETL 75 pct.
ETS 40 pct

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Produse şi tehnologii rezultate din activităţile de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de
dezvoltare-cercetare, comandate de beneficiar
a) responsabil 75 pct./100 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
(coordonator,
euro
euro

manager)

b) membru în
echipă

D.

E

150 pct /200 pct.
ETL 50 pct.
ETS 25 pct.

Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

ETL 75 pct.
ETS 40 pct
Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul
programelor naţionale sau comandate de beneficiar.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
a) responsabil 75 pct./100 pct.
euro
euro
(coordonator,
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
manager)
150 pct /200 pct.
euro
euro
50 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
euro
b) membru în
euro
Val. Contract peste 100.000
echipă
Val. Contract peste 100.000
75 pct.
euro
euro

Iniţiativa în atragerea de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse în competiţii
a) responsabil
(coordonator, 40 pct./50 pct.
manager)
b) membru în
20 pct./30 pct.
echipă
ETL: expert termen lung angajat mai mult de 6 luni
ETS: expert termen scurt angajat mai puţin de 6 luni

-

PRECIZĂRI:
1. La standardul A1 se iau în considerare proiectele obţinute prin competiţie ANCS şi se
punctează aplicantul în calitate de director de proiect.
2. La standardul A2 se iau în considerare proiectele obţinute prin competiţie pe bază de
granturi/contracte finanţate de UEFISCDI, Comisia Europeană, prin organismele sale
specializate şi proiectele finanţate prin NATO sau SEE. La acest standard se iau în
considerare şi parteneriatele cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare care coordonează
proiecte/granturi din aceleaşi surse de finanţare. Punctajul se acordă în mod unic indiferent de
valoarea contractului.
3. La standardul B se iau în considerare proiectele de consultanţă, de expertiză, de implementare
de noi tehnologii cu finanţare din fonduri structurale şi din alte surse. Asimilarea cu activitatea
de cercetare se face în măsura în care aceste proiecte presupun dezvoltarea de cunoştinţe şi
competenţe noi, care implică investigaţii bibliografice sau de teren, studii şi proiecte de
dezvoltare tehnică, ştiinţifică, economico-socială, culturală.
4. La standardul B se iau în considerare şi bursele doctorale şi postdoctorale obţinute individual,
prin concurs sau competiţie de proiecte. De asemenea, se iau în considerare stagiile de
cercetare efectuate la universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate, la invitaţia şi
cu finanţarea universităţilor (institutelor) respective. În acest caz, se acordă punctajul
corespunzător responsabilului (coordonatorului).

Criteriul 3 – Contribuţia ştiinţifică
Niveluri de recunoaştere (de vizibilitate)
Naţional
Standarde şi indicatori

Cuantificare

2

3

1

Internaţional

Fără
Cu recunoaştere Fără cotare Cu cotare
recunoaştere
CNCS
BDI sau ISI
BDI
CNCS

4

5

Cu cotare ISI

6

7

8

20

30

50+50*SRI

A. Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute
a) autor

Tip A –
50+50*SRI
Tip B – 20
Tip C – 10

pct./ nr.
autori
1

B. Cărţi/capitole de cărţi (monografii, tratate, dicţionare) publicate la edituri recunoscute

C.

a) cărţi/capitole de
cărţi, monografii

100 pag.

b) dicţionare, tratate

100 pag.

1

30

50

-

-

1

25

50

-

-

Studii publicate în volumele unor manifestări (conferinţe) ştiinţifice recunoscute CNCS sau în
proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale
a) desfăşurate în ţară

pct./ nr.
autori

10

20

40

50

b) desfăşurate în
străinătate

pct./ nr.
autori

-

30

40

50

D. Brevete de invenţie sau alte realizări echivalate
a) autor

pct./nr.
autori

30

50

3

5

E Participări la conferinţe naţionale/internaţionale
Participare cu
prezentare materiale
ştiinţifice

pct.

PRECIZĂRI:
1. În cazul publicaţiilor indexate în baze de date internaţionale (BDI) (coloana 7) se iau în
considerare cele recunoscute pe domenii de către asociaţiile (fundaţiile, societăţile) profesional
ştiinţifice de nivel internaţional, precum şi cele echivalate de comisiile de specialitate ale
CNATDCU.
2. La standardele A, B şi C, la nivelul naţional se iau în considerare:
a) lucrările publicate la edituri/reviste cu difuzare naţională [cu ISBN / ISSN], prin sistemul
de librării sau/şi abonamente, la care publicarea se face prin contract sau/şi prin selecţie
redacţională, cu copyright-ul editurii/revistei.
b) lucrările finanţate în cadrul granturilor/contractelor de cercetare cu ISBN / ISSN, care pot
avea copyright-ul Universităţii sau al grantului/contractului, cu condiţia ca în contract să
fie precizată obligaţia de distribuire a lucrării în universităţi, instituţii de cercetare şi
cultură, agenţi economici, alţi beneficiari definiţi.

3. La standardul B, punctajul/100 de pagini se acordă pe lucrare şi nu pe autori. Dacă sunt mai
mulţi autori, punctajul total al lucrării se distribuie autorilor în funcţie de contribuţia efectivă a
fiecăruia.
4. La standardele A, şi B nu se iau în considerare publicaţiile fără ISSN sau, după caz, ISBN.
5. În cazul brevetelor de invenţie sau al altor realizări echivalente se aplică standardele naţionale
sau/şi internaţionale de atestare/recunoaştere a acestora.

Criteriul 4 – Prestigiul profesional
Standarde şi indicatori

Cuantificare

Nivelul
realizărilor/recunoaşterii
Naţional

Internaţional

3

4

5

a) Citarea în lucrări/publicaţii/bibliografii în sistemul BDI
o citare
sau ISI

20

40

b) Citarea în alte lucrări/publicaţii/bibliografii recunoscute o citare

10

15

c) Premii ştiinţifice (acordate pe lucrări, brevete, creaţii)
de către organisme şi foruri recunoscute

un premiu

20

50

d) Expert/evaluator/referent ştiinţific/consultant în
organisme, institute, consilii de specialitate

un organism

20

50

e) Membru în colective (colegii) editoriale/de redacţie

un colectiv

10

40

f) Profesor invitat* şi lector invitat în plen (invited
speaker)

o invitaţie

20

50

g) Autor de „prefaţă”, „cuvânt înainte”, „studiu
introductiv” etc. la cărţi publicate la edituri recunoscute

o carte

20

50

1

2

A. Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale proprii

B. Recunoaşterea şi implicarea în comunitatea academică, ştiinţifică, profesională, culturală
a) Membru în academii de ştiinţă şi artă recunoscute

o academie

30

50

b) Membru în societăţi/fundaţii/asociaţii ştiinţifice şi
profesionale recunoscute

o societate

30

40

c) Coordonator / membru în echipa de organizare de
manifestări ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive

o manifestare

30/10

50/20

40

50

d) Distincţii sau titluri acordate de instituţii de învăţământ
o distincţie
şi cercetare, de organisme şi foruri recunoscute
C. Aportul la formarea de specialişti
a) Conducător de doctorat

1 doctorand

10

20

b) Referent în comisiile de doctorat

1 comisie

5

10

* excepţie Erasmus.

PRECIZĂRI:
1. La standardul A, indicatorii a) şi b), prin „o citare” se înţelege o lucrare, o carte, un studiu. Se
cuantifică numărul de citări din bibliografia lucrării în care se face citarea.
2. La standardul C, indicatorii a) şi b), pentru nivelul „internaţional” se iau în considerare şi
doctoratele susţinute în ţară de către doctoranzi străini.

CRITERIUL 5. Indicatori de performanță interni
Nr.
criteriu
C.5.1.
C.5.2.
C.5.3.

C.5.4.
C.5.5.
C.5.6.

C.5.7.
C.5.8.
C.5.9.

Indicatori de evaluare

Nr.
puncte

Îndrumător de an (programe de licență și masterat,
2010-2014)
Coordonarea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti
(2010-2014)
Îndrumarea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor
participanți la simpozioane, sesiuni științifice,
conferințe etc.
(2010-2014)
Coordonarea lucrărilor de licenţă (max. 25)
(2010-2014)
Coordonarea lucrărilor de disertaţie (max. 25)
(2010-2014)
Președinte sau membru în comisii de specialitate în
folosul procesului de învăţământ (la nivel de
department/ facultate/ universitate) neremunerat
Membru în consilii (la nivel de department/
facultate/ universitate) neremunerat
Activităţi didactice desfăşurate cu studenţii
Erasmus
Membru în comisii de elaborare a dosarelor de
evaluare a programelor de studiu

3/an

Nr.
activităţi

Nr.
puncte
obţinute

3/an/cerc
2/lucrare

1/lucrare
1/lucrare
1/comisie

1/consiliu
1/curs
5/dosar

Notă. La criteriul 5.6 sunt considerate eligibile următoarele comisii:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comisii CEEAC la nivelul programelor de studiu
Comisii de selecţie a studenţilor / cadrelor didactice pentru a participa în cadrul
mobilităţilor Erasmus /Erasmus +
Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Consiliul Departamentului (exclus Directorul de Departament)
Consiliul facultății (exclus Decan, Prodecan şi director de Departament)
Senatul Universității (exclus Președintele Senatului)
Comisiile de specialitate ale Senatului Universităţii
Comisiile de audit intern
Colectivul de promovare a admiterii prin “Caravana admiterii”

ANEXA 1B. CRITERIILE DE EVALUARE – cercetători

Criteriul 1– Atragerea de fonduri ( Pondere 15 %)

1

Standarde şi
indicatori

Cuantificare

2

3

Nivelurile de competiţie/derulare
Naţional

Internaţional

4

5

A1. Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (ANCS)
a) director de
proiect
A2.

B.

a) director de
proiect

200 pct.

b) membru în
echipă

50 pct.

-

-

-

Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale şi internaţionale (fonduri structurale,
erasmus plus, contracte cu terţi)

b) membru în
echipă

D.

-

Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (UEFISCDI,
sau Comisia Europeană prin H2020, COST, EUREKA, ESF sau NATO, SEE)

a) responsabil
(coordonator,
manager)

C.

50 pct.

75 pct./100 pct.
150 pct /200 pct.
ETL 50 pct.
ETS 25 pct.
ETL 75 pct.
ETS 40 pct

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Produse şi tehnologii rezultate din activităţile de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de
dezvoltare-cercetare, comandate de beneficiar
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
a) responsabil 75 pct./100 pct.
euro
euro
(coordonator,
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
manager)
150 pct /200 pct.
euro
euro
ETL 50 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
ETS 25 pct.
b) membru în
euro
euro
echipă
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
ETL 75 pct.
euro
euro
ETS 40 pct
Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul
programelor naţionale sau comandate de beneficiar.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
a) responsabil 75 pct./100 pct.
euro
euro
(coordonator,
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
manager)
150 pct /200 pct.
euro
euro
50 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
b) membru în
euro
euro
echipă
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
75 pct.
euro
euro

Iniţiativa în atragerea de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse în competiţii

E

a) responsabil
(coordonator, 40 pct./50 pct.
manager)
b) membru în
20 pct./30 pct.
echipă
ETL: expert termen lung angajat mai mult de 6 luni
ETS: expert termen scurt angajat mai puţin de 6 luni

-

PRECIZĂRI:
2. La standardul A1 se iau în considerare proiectele obţinute prin competiţie ANCS şi se
punctează aplicantul în calitate de director de proiect.
5. La standardul A2 se iau în considerare proiectele obţinute prin competiţie pe bază de
granturi/contracte finanţate de UEFISCDI, Comisia Europeană, prin organismele sale
specializate şi proiectele finanţate prin NATO sau SEE. La acest standard se iau în
considerare şi parteneriatele cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare care coordonează
proiecte/granturi din aceleaşi surse de finanţare. Punctajul se acordă în mod unic indiferent de
valoarea contractului.
6. La standardul B se iau în considerare proiectele de consultanţă, de expertiză, de implementare
de noi tehnologii cu finanţare din fonduri structurale şi din alte surse. Asimilarea cu activitatea
de cercetare se face în măsura în care aceste proiecte presupun dezvoltarea de cunoştinţe şi
competenţe noi, care implică investigaţii bibliografice sau de teren, studii şi proiecte de
dezvoltare tehnică, ştiinţifică, economico-socială, culturală.
7. La standardul B se iau în considerare şi bursele doctorale şi postdoctorale obţinute individual,
prin concurs sau competiţie de proiecte. De asemenea, se iau în considerare stagiile de
cercetare efectuate la universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate, la invitaţia şi
cu finanţarea universităţilor (institutelor) respective. În acest caz, se acordă punctajul
corespunzător responsabilului (coordonatorului).

Criteriul 2 – Contribuţia ştiinţifică (Pondere 45 %)
Niveluri de recunoaştere (de vizibilitate)
Naţional
Standarde şi indicatori

Cuantificare

2

3

1

Internaţional

Fără
Cu recunoaştere Fără cotare Cu cotare
recunoaştere
CNCS
BDI sau ISI
BDI
CNCS

4

5

Cu cotare ISI

6

7

8

20

30

50+50*SRI

A. Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute
a) autor

pct./ nr.
autori
1

Tip A –
50+50*SRI
Tip B – 20
Tip C – 10

B. Cărţi/capitole de cărţi (monografii, tratate, dicţionare) publicate la edituri recunoscute
a) cărţi/capitole de
cărţi, monografii

100 pag.

b) dicţionare, tratate

100 pag.

1

30

50

-

-

1

25

50

-

-

Studii publicate în volumele unor manifestări (conferinţe) ştiinţifice recunoscute CNCS sau în
proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale

C.

a) desfăşurate în ţară

pct./ nr.
autori

10

20

40

50

b) desfăşurate în
străinătate

pct./ nr.
autori

-

30

40

50

D. Brevete de invenţie sau alte realizări echivalate
a) autor

pct./nr.
autori

30

50

3

5

E Participări la conferinţe naţionale/internaţionale
Participare cu
prezentare materiale
ştiinţifice

pct.

PRECIZĂRI:
1. În cazul publicaţiilor indexate în baze de date internaţionale (BDI) (coloana 7) se iau în
considerare cele recunoscute pe domenii de către asociaţiile (fundaţiile, societăţile) profesional
ştiinţifice de nivel internaţional, precum şi cele echivalate de comisiile de specialitate ale
CNATDCU.
2. La standardele A, B şi C, la nivelul naţional se iau în considerare:
c) lucrările publicate la edituri/reviste cu difuzare naţională [cu ISBN / ISSN], prin sistemul
de librării sau/şi abonamente, la care publicarea se face prin contract sau/şi prin selecţie
redacţională, cu copyright-ul editurii/revistei.
d) lucrările finanţate în cadrul granturilor/contractelor de cercetare cu ISBN / ISSN, care pot
avea copyright-ul Universităţii sau al grantului/contractului, cu condiţia ca în contract să
fie precizată obligaţia de distribuire a lucrării în universităţi, instituţii de cercetare şi
cultură, agenţi economici, alţi beneficiari definiţi.
3. La standardul B, punctajul/100 de pagini se acordă pe lucrare şi nu pe autori. Dacă sunt mai
mulţi autori, punctajul total al lucrării se distribuie autorilor în funcţie de contribuţia efectivă a
fiecăruia.
4. La standardele A, şi B nu se iau în considerare publicaţiile fără ISSN sau, după caz, ISBN.
5. În cazul brevetelor de invenţie sau al altor realizări echivalente se aplică standardele naţionale
sau/şi internaţionale de atestare/recunoaştere a acestora.

Criteriul 3 – Prestigiul profesional (Pondere 35%)
Standarde şi indicatori
1

Cuantificare

Nivelul
realizărilor/recunoaşterii
Naţional

Internaţional

3

4

5

o citare

20

40

b) Citarea în alte lucrări/publicaţii/bibliografii recunoscute o citare

10

15

c) Premii ştiinţifice (acordate pe lucrări, brevete, creaţii)
de către organisme şi foruri recunoscute

un premiu

20

50

d) Expert/evaluator/referent ştiinţific/consultant în
organisme, institute, consilii de specialitate

un organism

20

50

2

A. Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale proprii
a) Citarea în lucrări/publicaţii/bibliografii în sistemul BDI
sau ISI

e) Membru în colective (colegii) editoriale/de redacţie

un colectiv

10

40

f) Profesor invitat* şi lector invitat în plen (invited
speaker)

o invitaţie

20

50

g) Autor de „prefaţă”, „cuvânt înainte”, „studiu
introductiv” etc. la cărţi publicate la edituri recunoscute

o carte

20

50

B. Recunoaşterea şi implicarea în comunitatea academică, ştiinţifică, profesională, culturală
a) Membru în academii de ştiinţă şi artă recunoscute

o academie

30

50

b) Membru în societăţi/fundaţii/asociaţii ştiinţifice şi
profesionale recunoscute

o societate

30

40

c) Coordonator / membru în echipa de organizare de
manifestări ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive

o manifestare

30/10

50/20

d) Distincţii sau titluri acordate de instituţii de învăţământ
şi cercetare, de organisme şi foruri recunoscute

o distincţie

40

50

a) Conducător de doctorat

1 doctorand

10

20

b) Referent în comisiile de doctorat

1 comisie

5

10

C. Aportul la formarea de specialişti

* excepţie Erasmus.

PRECIZĂRI:
3. La standardul A, indicatorii a) şi b), prin „o citare” se înţelege o lucrare, o carte, un studiu. Se
cuantifică numărul de citări din bibliografia lucrării în care se face citarea.
4. La standardul C, indicatorii a) şi b), pentru nivelul „internaţional” se iau în considerare şi
doctoratele susţinute în ţară de către doctoranzi străini.

CRITERIUL 4. Indicatori de performanță interni (Pondere 5 %)
Nr.
criteriu
C.4.1.

C.4.2.

C.4.3.

Indicatori de evaluare

Nr.
puncte

Îndrumarea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor
participanți la simpozioane, sesiuni științifice,
conferințe etc.
(2010-2014)
Președinte sau membru în comisii de specialitate în
folosul procesului de învăţământ (la nivel de
department/ facultate/ universitate) neremunerat
Membru în consilii (la nivel de department/
facultate/ universitate) neremunerat

2/lucrare

Nr.
activităţi

1/comisie

1/consiliu

Notă. La criteriul 4.3. sunt considerate eligibile următoarele comisii:
o
o
o
o
o

Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Consiliul Departamentului (exclus Directorul de Departament)
Consiliul facultății (exclus Decan, Prodecan şi director de Departament)
Senatul Universității (exclus Președintele Senatului)
Comisiile de specialitate ale Senatului Universităţii

Nr.
puncte
obţinute

ANEXA 2A – cadre didactice
FIȘĂ SINTETICĂ DE EVALUARE PERSONALĂ
ÎN VEDEREA OBȚINERII GRADAȚIEI DE MERIT
CANDIDAT
___________________________________________

Criteriul 1 – Activitatea didactică (pondere 10%)
Standarde şi indicatori

1

Sistemul de evaluare / cuantificare

2

3

4

5

PUNCTAJ
PERSONAL

Evaluare (punctaje) pe niveluri de
calitate

A. Elaborarea de materiale didactice

Tipărit în Seria
Cuantific Tipărit în edituri Didactica* (pe
suport hârtie sau
are
suport electronic)
În
limba
română

În
limbă
străină

În
În limbă
limba
străină
română

a) cursuri pentru ciclul de doctorat

50 pag.

20

30

10

15

b) cursuri pentru ciclul de masterat

50 pag.

16

24

8

12

c) cursuri pentru ciclul de licenţă

50 pag.

14

21

7

11

Criteriul 2 – Atragerea de fonduri (pondere 10%)

1

Standarde şi
indicatori

Cuantificare

2

3

Nivelurile de competiţie/derulare
Naţional

Internaţional

4

5

A1. Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (ANCS)
a) director de
proiect
A2.

-

-

Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (UEFISCDI,
sau Comisia Europeană prin H2020, COST, EUREKA, ESF sau NATO, SEE)
a) director de
proiect
b) membru în
echipă

B.

50 pct.

200 pct.

50 pct.

-

-

-

-

Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale şi internaţionale (fonduri structurale,
erasmus plus, contracte cu terţi)
a) responsabil
(coordonator,
manager)

75 pct./100 pct.
150 pct /200 pct.

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro

PUNCTAJ
PERSONAL

b) membru în
echipă

C.

D.

E

ETL 50 pct.
ETS 25 pct.
ETL 75 pct.
ETS 40 pct

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Produse şi tehnologii rezultate din activităţile de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de
dezvoltare-cercetare, comandate de beneficiar
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
a) responsabil 75 pct./100 pct.
euro
euro
(coordonator,
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
manager)
150 pct /200 pct.
euro
euro
ETL 50 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
ETS 25 pct.
b) membru în
euro
euro
echipă
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
ETL 75 pct.
euro
euro
ETS 40 pct
Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul
programelor naţionale sau comandate de beneficiar.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
a) responsabil 75 pct./100 pct.
euro
euro
(coordonator,
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
manager)
150 pct /200 pct.
euro
euro
50 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
euro:
b) membru în
euro
Val. Contract peste 100.000
echipă
Val. Contract peste 100.000
75 pct.
euro
euro

Initiativa in atragerea de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse in competitii
a) responsabil
(coordonator,
manager)
b) membru în
echipă

40 pct./50 pct.

-

-

20 pct./30 pct.

-

-

Criteriul 3 – Contribuţia ştiinţifică (pondere 40%)
Niveluri de recunoaştere (de vizibilitate)
Naţional
Standarde şi indicatori

Cuantificare

2

3

1

Internaţional

Fără
Cu recunoaştere Fără cotare Cu cotare
recunoaştere
CNCS
BDI sau ISI
BDI
CNCS

4

PUNCTAJ
PERSONAL

5

Cu cotare ISI

6

7

8

20

30

50+50*SRI

A. Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute
a) autor

pct./ nr.
autori
1

Tip A –
50+50*SRI
Tip B – 20
Tip C – 10

B. Cărţi/capitole de cărţi (monografii, tratate, dicţionare) publicate la edituri recunoscute

C.

a) cărţi/capitole de
cărţi, monografii

100 pag.

b) dicţionare, tratate

100 pag.

1

30

50

-

-

1

25

50

-

-

Studii publicate în volumele unor manifestări (conferinţe) ştiinţifice recunoscute CNCS sau în
proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale
a) desfăşurate în ţară

pct./ nr.
autori

10

20

40

50

b) desfăşurate în
străinătate

pct./ nr.
autori

-

30

40

50

D. Brevete de invenţie sau alte realizări echivalate
a) autor

pct./nr.
autori

30

50

3

5

E Participări la conferinţe naţionale/internaţionale
Participare cu
prezentare materiale
ştiinţifice

pct.

Criteriul 4 – Prestigiul profesional (pondere 30%)
Standarde şi indicatori
1

Cuantificare

Nivelul
realizărilor/recunoaşterii
Naţional

Internaţional

4

5

o citare

20

40

b) Citarea în alte lucrări/publicaţii/bibliografii
o citare
recunoscute

10

15

c) Premii ştiinţifice (acordate pe lucrări,
brevete, creaţii) de către organisme şi foruri
recunoscute

un premiu

20

50

d) Expert/evaluator/referent
ştiinţific/consultant în organisme, institute,
consilii de specialitate

un organism

20

50

e) Membru în colective (colegii) editoriale/de
redacţie

un colectiv

10

40

f) Profesor invitat* şi lector invitat în plen
(invited speaker)

o invitaţie

20

50

g) Autor de „prefaţă”, „cuvânt înainte”,
„studiu introductiv” etc. la cărţi publicate la
edituri recunoscute

o carte

20

50

2

3

A. Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale proprii
a) Citarea în lucrări/publicaţii/bibliografii în
sistemul BDI sau ISI

B.

Recunoaşterea şi implicarea în comunitatea academică, ştiinţifică, profesională,
culturală
a) Membru în academii de ştiinţă şi artă
recunoscute

o academie

30

50

PUNCTAJ
PERSONAL

b) Membru în societăţi/fundaţii/asociaţii
ştiinţifice şi profesionale recunoscute

o societate

c) Coordonator / membru în echipa de
organizare de manifestări ştiinţifice, culturale, o manifestare
artistice şi sportive
d) Distincţii sau titluri acordate de instituţii de
învăţământ şi cercetare, de organisme şi foruri o distincţie
recunoscute

30

40

30/10

50/20

40

50

C. Aportul la formarea de specialişti
a) Conducător de doctorat

1 doctorand

10

20

b) Referent în comisii de doctorat

1 comisie

5

10

CRITERIUL 5. Indicatori de performanță interni (pondere 10%)
Nr.
crit.
C.5.1.
C.5.2.
C.5.3.

C.5.4.
C.5.5.
C.5.6.
C.5.7.
C.5.8.
C.5.9.

Indicatori de evaluare

Nr.
puncte

Nr.
activităţi

PUNCTAJ
PERSONAL

Îndrumător de an (programe de licență și masterat, 20103/an
2014)
3/an/cerc
Coordonarea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti
(2010-2014)
Îndrumarea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor participanți 2/lucrare
la simpozioane, sesiuni științifice, conferințe etc.
(2010-2014)
1/lucrare
Coordonarea lucrărilor de licenţă (max. 25)
(2010-2014)
1/lucrare
Coordonarea lucrărilor de disertaţie (max. 25)
(2010-2014)
Președinte sau membru în comisii de specialitate (la nivel 1/comisie
de departament/ facultate/ universitate) neremunerat
Membru în consilii (la nivel de departament/ facultate/ 1/consiliu
universitate) neremunerat
1/curs
Activităţi didactice desfăşurate cu studenţii Erasmus
Membru în comisii de elaborare a dosarelor de evaluare a
programelor de studiu

5/dosar

PUNCTAJ FINAL
Punctaj obținut la C1
Punctaj obținut la C2
Punctaj obținut la C3
Punctaj obținut la C4
Punctaj obținut la C5
PUNCTAJ FINAL

Declar că îmi asum răspunderea pentru veridicitatea informațiilor prezentate în dosarul de
autoevaluare și atașez Fișa justificativă pentru activitatea personală.
Candidat,
___________________________________
ANEXA 2B – cercetători

FIȘĂ SINTETICĂ DE EVALUARE PERSONALĂ
ÎN VEDEREA OBȚINERII GRADAȚIEI DE MERIT
CANDIDAT
___________________________________________

Criteriul 1 – Atragerea de fonduri (pondere 15%)

1

Standarde şi
indicatori

Cuantificare

2

3

Nivelurile de competiţie/derulare
Naţional

Internaţional

4

5

A1. Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (ANCS)
a) director de
proiect
A2.

b) membru în
echipă

b) membru în
echipă

D.

-

200 pct.

50 pct.

-

-

-

-

Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale şi internaţionale (fonduri structurale,
erasmus plus, contracte cu terţi)
a) responsabil
(coordonator,
manager)

C.

-

Proiect de cercetare ştiinţifică obţinut prin competiţie pe bază de grant/contract (UEFISCDI,
sau Comisia Europeană prin H2020, COST, EUREKA, ESF sau NATO, SEE)
a) director de
proiect

B.

50 pct.

75 pct./100 pct.
150 pct /200 pct.
ETL 50 pct.
ETS 25 pct.
ETL 75 pct.
ETS 40 pct

Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000 euro
Val. Contract peste 100.000
euro

Produse şi tehnologii rezultate din activităţile de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de
dezvoltare-cercetare, comandate de beneficiar
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
a) responsabil 75 pct./100 pct.
euro
euro
(coordonator,
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
manager)
150 pct /200 pct.
euro
euro
ETL 50 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
ETS 25 pct.
b) membru în
euro
euro
echipă
Val. Contract peste 100.000
Val. Contract peste 100.000
ETL 75 pct.
euro
euro
ETS 40 pct
Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul
programelor naţionale sau comandate de beneficiar.
a) responsabil 75 pct./100 pct.
Val. Contract sub 100.000
Val. Contract sub 100.000
(coordonator,
euro
euro

PUNCTAJ
PERSONAL

manager)

150 pct /200 pct.
50 pct.

b) membru în
echipă

Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000
euro
Val. Contract peste 100.000
euro

75 pct.

Val. Contract peste 100.000
euro
Val. Contract sub 100.000
euro:
Val. Contract peste 100.000
euro

Initiativa in atragerea de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse in competitii

E

a) responsabil
(coordonator,
manager)
b) membru în
echipă

40 pct./50 pct.

-

-

20 pct./30 pct.

-

-

Criteriul 2 – Contribuţia ştiinţifică (pondere 45%)
Niveluri de recunoaştere (de vizibilitate)
Naţional
Standarde şi indicatori

Cuantificare

2

3

1

Internaţional

Fără
Cu recunoaştere Fără cotare Cu cotare
recunoaştere
CNCS
BDI sau ISI
BDI
CNCS

4

PUNCTAJ
PERSONAL

5

Cu cotare ISI

6

7

8

20

30

50+50*SRI

A. Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute
a) autor

Tip A –
50+50*SRI
Tip B – 20
Tip C – 10

pct./ nr.
autori
1

B. Cărţi/capitole de cărţi (monografii, tratate, dicţionare) publicate la edituri recunoscute

C.

a) cărţi/capitole de
cărţi, monografii

100 pag.

b) dicţionare, tratate

100 pag.

1

30

50

-

-

1

25

50

-

-

Studii publicate în volumele unor manifestări (conferinţe) ştiinţifice recunoscute CNCS sau în
proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale
a) desfăşurate în ţară

pct./ nr.
autori

10

20

40

50

b) desfăşurate în
străinătate

pct./ nr.
autori

-

30

40

50

D. Brevete de invenţie sau alte realizări echivalate
a) autor

pct./nr.
autori

30

50

3

5

E Participări la conferinţe naţionale/internaţionale
Participare cu
prezentare materiale
ştiinţifice

pct.

Criteriul 3 – Prestigiul profesional (pondere 35%)
Standarde şi indicatori
1

Cuantificare

Nivelul
realizărilor/recunoaşterii
Naţional

Internaţional

4

5

o citare

20

40

b) Citarea în alte lucrări/publicaţii/bibliografii
o citare
recunoscute

10

15

c) Premii ştiinţifice (acordate pe lucrări,
brevete, creaţii) de către organisme şi foruri
recunoscute

un premiu

20

50

d) Expert/evaluator/referent
ştiinţific/consultant în organisme, institute,
consilii de specialitate

un organism

20

50

e) Membru în colective (colegii) editoriale/de
redacţie

un colectiv

10

40

f) Profesor invitat* şi lector invitat în plen
(invited speaker)

o invitaţie

20

50

g) Autor de „prefaţă”, „cuvânt înainte”,
„studiu introductiv” etc. la cărţi publicate la
edituri recunoscute

o carte

20

50

2

3

PUNCTAJ
PERSONAL

A. Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale proprii
a) Citarea în lucrări/publicaţii/bibliografii în
sistemul BDI sau ISI

B.

Recunoaşterea şi implicarea în comunitatea academică, ştiinţifică, profesională,
culturală
a) Membru în academii de ştiinţă şi artă
recunoscute

o academie

30

50

b) Membru în societăţi/fundaţii/asociaţii
ştiinţifice şi profesionale recunoscute

o societate

30

40

30/10

50/20

40

50

c) Coordonator / membru în echipa de
organizare de manifestări ştiinţifice, culturale, o manifestare
artistice şi sportive
d) Distincţii sau titluri acordate de instituţii de
învăţământ şi cercetare, de organisme şi foruri o distincţie
recunoscute
C. Aportul la formarea de specialişti
a) Conducător de doctorat

1 doctorand

10

20

b) Referent în comisii de doctorat

1 comisie

5

10

CRITERIUL 4 - Indicatori de performanță interni (pondere 5%)

Nr.
crit.
C.4.1.

C.4.2.
C.4.3.

Indicatori de evaluare

Nr.
puncte

Nr.
activităţi

PUNCTAJ
PERSONAL

Îndrumarea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor participanți 2/lucrare
la simpozioane, sesiuni științifice, conferințe etc.
(2010-2014)
Președinte sau membru în comisii de specialitate (la nivel 1/comisie
de departament/ facultate/ universitate) neremunerat
Membru în consilii (la nivel de departament/ facultate/ 1/consiliu
universitate) neremunerat

PUNCTAJ FINAL
Punctaj obținut la C1
Punctaj obținut la C2
Punctaj obținut la C3
Punctaj obținut la C4
PUNCTAJ FINAL

Declar că îmi asum răspunderea pentru veridicitatea informațiilor prezentate în dosarul de
autoevaluare și atașez Fișa justificativă pentru activitatea personală.
Candidat,
___________________________________

