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ANEXA 2. CRITERIILE DE EVALUARE 

 

Facultatea..... 

Departamentul .... 

Nume și prenume..... 

Grad didactic........... 

 

Criteriul 1 – Activitatea didactică în perioada 01.05.2015-30.04.2020 (pondere 10 %) 

  

 Standarde şi indicatori  Sistemul de evaluare / cuantificare 

1 2 3 4 5 

I. 
Elaborarea de materiale 

didactice* 
Cuantificare 

Evaluare (punctaje) pe categorii de materiale didactice și în 

funcție de numărul de autori1 

Materiale didactice de tipul cărți tipărite 

cu ISBN în edituri din țară sau străinătate2 

Materiale didactice 

tipărite în Seria 

Didactica 

UAB/Materiale 

didactice cu ISBN 

(pe suport hârtie) 

Edituri 

din 

țară/limba 

română  

Edituri din 

țară/limbă de 

circulație 

internațională** 

Edituri 

din 

străinătate 

În limba 

română 

În 

limbă 

străină 

I.1 

Cursuri/caiete de seminar sau 

laborator pentru ciclul de licenţă, 

master sau doctorat 

fiecare 50 

pagini 

elaborate 

15 p  

 

20 p  30 p 5 p 10 p 

* Se vor raporta doar cărțile/materialele didactice apărute la prima ediție  

** Engleză, franceză, germană  

 
1 Punctajele se vor calcula cu două zecimale, cu rotunjire, în funcție de numărul de pagini/autori, prin 

acordarea punctajelor menționate pentru fiecare 50 de pagini elaborate. În cazul în care materialele didactice 

sunt elaborate de colective din care fac parte mai mulți autori și dacă din cuprinsul materialelor didactice nu 

se poate distinge care este numărul exact de pagini elaborat de către fiecare autor în parte, atunci punctajele 

menționate se vor împărți egal la numărul de autori. În cazul în care materialele didactice sunt elaborate de 

colective din care fac parte mai mulți autori și dacă din cuprinsul materialelor didactice se poate distinge care 

este numărul exact de pagini elaborat de către fiecare autor în parte, atunci punctajele se vor calcula pentru 

fiecare autor prin luarea în considerare a numărului de pagini atribuite fiecărui autor.          
2 Se vor raporta materialele didactice de tipul cărților tipărite în edituri din țară sau străinătate (cu 

ISBN/ISSN), în situația în care ele nu au fost raportate distinct la Criteriul 2 Contribuția științifică. 

Solicitantul gradației de merit va decide, în funcție de tipologia cărților tipărite, la care dintre criteriile 1 

(Activitatea didactică) și 2 (Contribuția științifică) vor fi raportate acestea.  

 

Fiecare solicitant al gradației de merit va completa tabelul de mai jos. Pentru fiecare dintre materialele 

didactice raportate, se vor depune la dosarul pentru obținerea gradației de merit copiile xerox ale coperților și 

cuprinsurilor materialelor didactice elaborate.    
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Denumirea 

materialului 

didactic 

Autori Anul 

apariției 

Tipologia 

materialului: 

Materiale didactice de 

tipul cărți tipărite cu 

ISBN în edituri din 

țară sau străinătate / 

Materiale didactice 

tipărite în Seria 

Didactica UAB (pe 

suport hârtie) 

Numărul 

total de 

pagini al 

materialului 

Numărul de 

pagini 

atribuite 

solicitantului 

gradației 

PUNCTAJ 

cuvenit 

solicitantului 

gradației 

       

       

       

 

Punctaj total - Criteriul 1 – Activitatea didactică  

 

Criteriul 2 – Contribuția științifică, recunoașterea și prestigiul profesional în perioada 

01.05.2015-30.04.2020 (pondere 60 %) 

2.1. Contribuția științifică  

Nr. 

crt.  

Standarde și indicatori  Categorii  Punctaj  

1 Îndeplinirea standardelor minimale CNATDCU 

aferente postului didactic/de cercetare ocupat pentru 

posturile de profesor și conferențiar 

- 100  p 

2 Îndeplinirea standardelor minimale potrivit 

Metodologiei interne de ocupare a posturilor pentru 

posturile de lector (șef lucrări) și asistent 

- 50 p  

3 Proiecte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie 

pe bază de grant/contract (ANCS) 

a) Director de proiect  20 p  

4 Proiecte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie 

națională pe bază de grant/contract (UEFISCDI, 

Comisia Europeană etc.) 

a) Director de proiect  100 p 

 

b) Coordonator partener  75 p  

c) Membru  40 p  

5 Proiecte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie 

internațională pe bază de grant/contract (UEFISCDI 

sau Comisia Europeană prin H2020, COST, EUREKA, 

ESF sau NATO, SEE etc.) 

a) Director de proiect  200 p  

b) Coordonator partener  100 p 

c) Membru  75 p  

6 Articole/studii publicate în reviste indexate ISI**: a) AIS nenul, zona roșie 150 p/ nr. autori 

din UAB 

b) AIS nenul, zona 

galbenă 

125 p/ nr. autori  

din UAB 

c) AIS nenul, zona gri 100 p/ nr. autori 

din UAB 

d) AIS = 0 75 p/ nr. autori 

din UAB  

7 Articole/studii publicate în volume /reviste ISI 

Proceedings  

- 50 p/ nr. autori  

din UAB 

8 Articole/studii publicate în volume /reviste indexate 

ERIH +  

- 75 p/ nr. autori 

din UAB   

9 Articole/studii publicate în volume /reviste indexate în 

cel puțin 3 BDI 

- 30 p/ nr. autori  

din UAB 

10 Studii publicate în volumele unor manifestări 

(conferinţe) ştiinţifice sau în proceedings-urile unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale 

a) desfășurate în țară  10 p/ nr. autori  

din UAB 

b) desfășurate în 

străinătate  

15 p/nr. autori 

din UAB 
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** Informații privind încadrarea revistelor ISI: https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste  

 

 2.2 Prestigiul profesional 

 

 

Standarde şi indicatori Cuantificare 

Nivelul 

realizărilor/recunoaşterii 

Naţional Internaţional 

1 2 3 4 5 

1. 

Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale proprii 

a) Citarea în lucrări/publicaţii/bibliografii în 

sistemul ISI 
o citare 20 

b) Citarea în lucrări/publicaţii/bibliografii în 

sistemul BDI  
o citare 5 

c) Citarea în alte lucrări/publicaţii/bibliografii cu 

ISBN din edituri recunoscute  
o citare 3 5 

d) Premii ştiinţifice (acordate pe lucrări, brevete, 

creaţii) de către organisme şi foruri recunoscute 
un premiu 10 

e) Expert/evaluator/referent ştiinţific/consultant în 

organisme externe  cu rol în cercetarea științifică și 

învățământ superior 

un organism 5 10 

f) Membru în colective (colegii) editoriale/de 

redacţie ale revistelor indexate ISI 
un colectiv 15 

g) Membru în colective (colegii) editoriale/de 

redacţie ale revistelor indexate BDI 
 10 

11 Cărţi/capitole de cărţi (monografii, tratate, dicţionare) 

publicate la edituri recunoscute – doar prima ediție  

a) Cărți publicate în 

edituri naționale  

30 p pentru 

fiecare 100 pag 

/ nr. autori  din 

UAB 

b) Cărți publicate în 

edituri internaționale 

50 p pentru 

fiecare 100 pag 

/ nr. autori  din 

UAB 

c) Monografii publicate 

în edituri naționale 

30 p pentru 

fiecare 100 pag 

/ nr. autori  din 

UAB 

d) Monografii publicate 

în edituri internaționale 

50 p pentru 

fiecare 100 pag 

/ nr. autori  din 

UAB 

Capitole de 

cărți/monografii 

publicate în edituri 

naționale  

10 p/ nr. autori  

din UAB 

Capitole de 

cărți/monografii 

publicate în edituri 

internaționale 

15 p/ nr. autori  

din UAB 

Dicţionare, tratate  

 

30 p pentru 

fiecare 100 de 

pagini/nr. autori  

din UAB 
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h) Profesor invitat* şi lector invitat în plen 

(keynote /invited speaker)  
o invitaţie 

20 

 

2. 

Recunoaşterea şi implicarea în comunitatea academică, ştiinţifică, profesională, culturală 

a) Membru în academii de ştiinţă şi artă 

recunoscute 
o academie 5 10 

b) Membru în societăţi/fundaţii/asociaţii ştiinţifice 

şi profesionale recunoscute 
o societate 3 5 

c) Coordonator / membru în echipa de organizare a 

unor activități culturale, artistice şi sportive într-o 

universitate, centru de cercetare sau o societate 

academică, cu participarea studenților si 

doctoranzilor cu participarea studenților  

o manifestare 3 6 

d) Coordonator / membru în comitetul științific și 

de organizare a unor  manifestări ştiinţifice 

desfasurate într-o universitate, centru de cercetare 

sau o societate academică 

o manifestare  5 10 

3. 

Aportul la formarea de specialişti 

a) Conducător de doctorat 

teză susținută 

public, aflată 

sub 

coordonare 

științifică, 

validată 

CNATDCU 

și finalizată 

cu conferirea 

titlului de 

doctor 

5  

b) Membru comisii de îndrumare doctoranzi cu 

taxă  
o comisie  1  

 

Punctaj total - Criteriul 2 – Contribuția științifică și prestigiul profesional   

 

 

CRITERIUL 3. Indicatori de performanță interni în perioada 01.05.2015-30.04.2020  

(pondere 30%) 

 
Nr. 

criteriu 

Indicatori de evaluare Nr. Puncte Nr. 

activităţi 

Nr. 

puncte 

obţinute 

1 Îndrumător de an (programe de licență și 

masterat) 

3p /an   

2 Coordonarea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti  5p /an/cerc   

3 Îndrumarea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, 

masteranzilor, doctoranzilor participanți la 

simpozioane, sesiuni științifice, conferințe, 

olimpiade studențești  etc. 

5p /lucrare   

4 Îndrumarea studenţilor beneficiari de burse de 

performanță științifică  

10p /student   

5 Președinte sau membru în comisii de specialitate 

în folosul procesului de învăţământ (la nivel de 

1p /comisie   
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department/ facultate/ universitate) neremunerat 

6 Membru în consilii (la nivel de department/ 

facultate/ universitate) neremunerat 

1p /consiliu   

7 Activităţi didactice desfăşurate cu studenţii 

Erasmus/internationali 

1/curs   

8 Membru în comisii de elaborare a dosarelor de 

evaluare a programelor de studiu 

5/dosar   

 

Punctaj total - Criteriul 3 – Indicatori de performanță interni   

 

La criteriile 5 și 6 sunt considerate eligibile următoarele comisii: 
o Comisii CEEAC la nivelul programelor de studiu  

o Comisii de selecţie a studenţilor / cadrelor didactice pentru a participa în cadrul mobilităţilor 

Erasmus /Erasmus + 

o Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice  

o Consiliul Departamentului (exclus Directorul de Departament)  

o Consiliul facultății (exclus Decan, Prodecan şi director de Departament) 

o Senatul Universității (exclus Președintele Senatului) 

o Comisiile de specialitate ale Senatului Universităţii 

o Comisiile de audit intern  

o Colectivul de promovare a admiterii prin “Caravana admiterii” 

o Alte comisii constituite constituite la nivelul facultății sau universității, cu caracter temporar, 

neremunerate 

o CSUD (exclus Director CSUD) 

o Consiliul Școlii Doctorale (exclus Director Școală Doctorală) 

 

Punctaj final - Criteriul 1 × 10% + Criteriul 2 × 60% + Criteriul 3 × 30%  

 

 

 

DATA         NUME ȘI PRENUME 

         (semnătura) 


