ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR
Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro

Hotărârea nr. 149/31.07.2018
cu privire la aprobarea
Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de
predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 247/19.07.2018 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru
personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București;
În conformitate cu art. 327 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a art. 5
alin. 2 din Legea –Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a art.
39 alin. 12 lit. l) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. k) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de
predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 149/31.07.2018
Metodologie privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din
cadrul Academiei de Studii Economice din București

Capitolul I. Dispoziții generale
Art. 1 Prezenta metodologie prevede criteriile și procedura Academiei de Studii Economice din
București (numită în continuare ASE) pentru acordarea gradaţiei de merit personalului
didactic de predare
Art. 2 (1) Personalul didactic de predare din învatamantul superior beneficiază de gradaţie de
merit, acordată prin concurs, reprezentând 25% din salariul de bază, pentru 16% din
posturile didactice existente la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Gradaţia de
merit se acordă pe o perioadă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de
suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca
urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 304 alin. (6) (11) și 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul
revenirii pe post.
(2) Un beneficiar al gradației de merit pierde automat acest avantaj dacă au intervenit
modificări semnificative la nivelul statutului academic avut la data obținerii acesteia.
Natura și relevanța modificărilor la nivelul statutului academic al beneficiarului
gradației de merit se decid de către Consiliul de administrație;
(3) Personalul didactic de predare care a beneficiat de gradație de merit poate participa din
nou la concurs, după expirarea perioadei precedente de acordare a gradației de merit.
(4) Personalul didactic de predare care beneficiază de gradație de merit nu poate participa
la un nou concurs în perioada în care beneficiază de gradația de merit.
Capitolul II Concursul pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic
Art. 3 (1) Direcția Resurse Umane calculează numărul de gradații de merit ce ar putea fi acordate
și transmite Biroului Consiliului de Administrație situația acestora, distribuite pe
facultăți și departamente.
(2) Biroul Consiliului de Administrație analizează și aprobă numărul de gradații de merit
ce vor fi scoase la concurs, pentru fiecare facultate și departament.
Art. 4 (1) La concursul pentru obținerea gradațiilor de merit poate participa personalul didactic de
predare din ASE, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) deține un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o vechime în
universitate de cel puțin 5 ani;
b) are o vechime în universitate de cel puțin 5 ani, rezultată prin cumularea unui
contract individual de muncă pe o perioadă determinată, cu un altul, pe o perioadă
nedeterminată;
c) îndeplinește standardele minimale stabilite prin prezenta metodologie, pe domenii;

d) nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani sau sancțiuni neradiate în condițiile
legii.
Art. 5 Calendarul concursului, prevăzut în Anexa 1, și distribuirea gradațiilor de merit, pe facultăți
și departamente, se publică pe pagina web a ASE, www.ase.ro, după aprobarea de către
Biroul Consiliului de Administrație.
Art. 6 În vederea înscrierii la concursul pentru obținerea gradației de merit, candidatul întocmeşte
un dosar care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – Anexa 2;
b) declarație olografă privind situațiile de incompatibilitate/conflict de interese;
c) Raport de autoevaluare, în format tipărit și electronic, care cuprinde activitățile
profesionale/științifice structurate în conformitate cu Anexa 3, pe domenii (pentru fiecare
articol/carte/citare/realizare profesională/contribuţie menţionată se va preciza adresa unde
poate fi găsit(ă) sau numărul anexei din dosar), precum și activităţile referitoare la
implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, structurate în conformitate cu
Anexa 4;
Art. 7 Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune în format fizic și pe suport
electronic la secretariatul facultății.
Art. 8 (1) Comisia de concurs este formată din decanul facultății, în calitate de președinte al
comisiei, și directorii de departamente, în calitate de membri. În cazul facultăților cu
număr impar de departamente, din comisie, pe lângă decanul facultății și directorii
departamentelor, va mai face parte un membru al Consiliului departamentului cu cei
mai mulți titulari sau un membru al Consiliului facultății.
(2) În situația unui conflict de interese, președintele comisiei poate fi suplinit de unul dintre
prodecani sau de un membru al Consiliului facultății, iar membrii comisiei de un
membru al Consiliului departamentului sau al Consiliului facultății.
Art. 9 (1) Comisia de contestații este formată din număr impar de membri. Din componența
comisiei fac parte un prodecan al facultății, în calitate de președinte, un membru al
consiliului departamentului din care provine candidatul și persoana desemnată din
cadrul structurii organizatorice responsabile cu evaluarea cadrelor didactice.
(2) În situația unui conflict de interese, președintele comisiei poate fi suplinit de către un
alt prodecan sau de un membru al Consiliului facultății, iar membrii comisiei, de un
membru al Consiliului departamentului sau al Consiliului facultății.
Art. 10 Componența nominală a comisiei de concurs și a comisiei de contestații se avizează de
Consiliul facultății și se aprobă de către rector.
Art. 11 (1) Comisia de concurs evaluează dosarele de concurs prin parcurgerea următoarelor
etape:
a) verificarea componenței dosarului de concurs;
b) verificarea îndeplinirii standardelor minimale, în conformitate cu criteriile din
Anexa 3, pe domenii (pentru întreaga carieră); Comisia verifică dovezile
furnizate de către candidați, activitatea de cercetare prin proiecte la DMCI şi
validează modul de calcul al punctajului;
c) verificarea
punctajului
obținut
de
candidat
pentru
activitatea
profesională/științifică desfășurată în ultimii 5 ani universitari, cu următoarele
precizări:
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la calcularea punctajului pentru criteriul Recunoașterea impactului
activității științifice, numărul de citări se limitează la 10 (cu excepția
domeniului Matematică);
punctajul suplimentar luat în calcul la evaluarea candidaților nu poate
depăși valoarea punctajului de bază obținut în ultimii 5 ani.
Candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare primeşte 50 puncte merit, iar
ceilalţi candidaţi primesc un număr de puncte merit proporţional cu punctajul
primului clasat.
Calculul punctajului aferent activităţilor referitoare la implicarea în rezolvarea
problemelor comunităţii academice, conform Anexei 4. Candidatul care a
obţinut punctajul cel mai mare primeşte 50 puncte merit, iar ceilalţi candidaţi
primesc un număr de puncte merit proporţional cu punctajul primului clasat;
d) validarea modului de calcul al punctajului.
Factorul de impact (Fi) luat în calcul pentru revista în care este publicat un articol sau în care este
citată o publicație este, la alegerea candidatului, cel din momentul depunerii de către candidat a
dosarului de concurs sau cel din anul publicării articolului, cu condiția ca Factorul de impact (Fi)
al revistei în anul depunerii dosarului să fie nenul (conform ultimului raport disponibil/cel mai
recent al Fi publicat în Journal Citation Reports – Clarivate Analytics (JCR).
(2) Ierarhizarea candidaților în funcție de totalul punctelor de merit. În caz de egalitate
departajarea se face luând în considerare punctele de merit obținute pentru
activitatea administrativă.
(3) În cazul departamentelor în care personalul didactic de predare este evaluat din
punct de vedere al îndeplinirii standardelor minimale aferente unor domenii diferite
(ex Departamentul de Filozofie și științe socioumane) candidații aparținând
aceluiași domeniu vor fi evaluați pe baza standardelor minimale aferente
domeniului respectiv, cuprinse în anexa 3 - pe domenii și pe baza activităților
administative și de reprezentare instituțională în folosul Facultății și al Academiei
de Studii Economice din București – Anexa 4. Primii clasați pe fiecare domeniu,
vor fi ulterior evaluați pe baza criteriilor profesionale/științifice comune (articole,
cărți, citări, proiecte de cercetare etc.). Candidatul care a obţinut punctajul cel mai
mare primeşte 50 puncte merit, iar ceilalţi candidaţi primesc un număr de puncte
merit proporţional cu punctajul primului clasat. Ierarhizarea candidaților se face în
funcție de totalul punctelor merit obținute pentru activitatea profesională/științifică,
pe criteriile comune domeniilor și punctele merit obținute pentru activităților
administative și de reprezentare instituțională în folosul Facultății și la Academiei
de Studii Economice din București – Anexa 4.
Art. 12 (1) Concursurile se desfășoară în cel mult patru zile de la încheierea perioadei de înscriere.
(2) Președintele comisiei întocmește un raport asupra concursului, semnat de fiecare
dintre membrii comisiei de concurs și de către președinte – Anexa 5.
(3) Consiliul facultății analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta
metodologie și avizează sau nu raportul asupra concursului.
(4) Consiliul de Administrație analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta
metodologie și aprobă sau nu raportul asupra concursului.
Art. 13 (1) Rezultatul concursului se publică pe pagina web a ASE www.ase.ro, precum și pe siteul fiecărei facultăți în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea concursului – Anexa
6.
-
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(2) În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea
procedurilor legale de concurs, acesta poate formula contestație în termen de două
zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris, se
înregistrează la secretariatul facultății și se soluționează de comisia de contestații, în
termen de două zile lucrătoare de la depunerea contestației.
Art. 14 (1) Rezultatul final al concursului va fi aprobat de către Consiliul de Administrație și
transmis Direcției Resurse Umane pentru emiterea deciziei de acordare a gradației
de merit;
(2) Biroul Consiliului de Administrație decide redistribuirea, în cadrul aceleași facultăți, a
gradațiilor de merit neacordate în urma concursului organizat la nivelul
facultăților/departamentelor.
Art. 15 Rezultatul final al concursului va fi publicat de Direcția Resurse Umane la sediul ASE şi
pe site-ul ASE în termen de o zi lucrătoare de la aprobare în Consiliul de Administrație –
Anexa 7.
Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 16 Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa
o declaraţie pe propria răspundere, prin care să confirme că documentele depuse la dosar
le aparţin şi că, prin acestea, sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate, pe
componente, în Anexele 3 și 4.
Art. 17 Personalul didactic de predare care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de
merit nu poate face parte din nicio comisie implicată în concurs.
Art. 18 Direcția Resurse Umane încheie actul adițional la contractul individual de muncă, în
conformitate cu decizia de acordare a gradației de merit.
Art. 19 Gradaţia de merit nu se acordă sau se pierde în cazul în care cadrul didactic intră în
conflict de interese cu universitatea, desfăşurând activităţi similare în universităţi private,
concurente, fără acordul Senatului sau este sancţionat de către conducerea A.S.E.
Prezenta Metodologie a fost elaborată în baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice şi a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi a fost aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
în şedinţa din 31 Iulie 2018.

Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Anexa 1

Calendarul concursului pentru
acordarea gradațiilor de merit în anul universitar..............

1. Înscrierea la concurs – trei zile lucrătoare;
2. Analiza dosarelor de către comisiile de concurs – patru zile lucrătoare;
3. Afișarea rezultatului concursului – o zi lucrătoare;
4. Depunerea contestațiilor – 48 ore de la afișare;
5. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor - două zile lucrătoare;
6. Avizarea rezultatelor de către CF;
7. Aprobarea rezultatelor de către CA.

Prorector,
......................................

Anexa 2

Vizat,
........................................
(coordonator structură –
Rector, Decan, Director Departament)

Domnule Decan/Rector,

Subsemnatul/subsemnata, ................................................................, angajat/angajată la
Academia de Studii Economice din Bucureşti, în funcţia de ............................................... din cadrul
Departamentului
.......................................................................................,
Facultatea
......................................................., vă rog să aprobați cererea de înscriere la concurs în vederea
obținerii gradaţiei de merit pentru perioada ...................-................
Menţionez că:
 sunt angajat din data de ........................;
 am beneficiat/nu am beneficiat de gradaţie de merit în perioada................../.................;
 am fost/nu am fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şi sancţiunea a fost/nu a fost
radiată în condiţiile legii;
 am fost/nu am fost sancţionat în ultimii 5 ani pentru încălcarea eticii universitare şi a
bunei conduite în cercetare.
Data .......................................

Semnătura .............................

Anexa 3 – ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
STANDARDE MINIMALE, NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

Nr.crt.

Domeniul
activităţilor

1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului
Tipul activităţilor

0

1

2

Observaţii
(activitatea din
întreaga carieră)

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Punctajul
acordat
(pi)

Punctaj
suplimentar
(ps)

3

3

4

5

6

1.1.1.1

internaţionale

16

1.1.1.2

naţionale: Profesor
minimum 3 cărți,
Conferențiar minimum o
carte

8

1.1.2.1

internaţionale

12

1.1.2.2

naţionale

6

--------------

2

---------------

2

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1.1 Carte de specialitate
1.1 Cărţi şi capitole/studii
în cărţi, materiale didactice
de specialitate sau volume
colective cu ISBN

1.2 Material didactic /
Lucrări didactice fără
ISBN

1.3 Coordonare de
programe de studii,

Se includ cele
publicate
electronic.

Manuale, suport de
curs şi aplicaţii,
inclusiv electronic,
lucrări practice de
laborator, software
pentru aplicaţii de
laborator, în
specialitatea
postului
Management plan
sau program de

1.1.2 Studiu/capitol într-o
carte de specialitate, volum
colectiv (colectie de studii
independente pe o anumită
tematică)
Manuale didactice
1.2.1
/monografii

1.2.2

Îndrumatoare de
laborator/aplicaţii;

director

3

2

Activitatea de cercetare (A2)

organizare şi coordonare
programe de formare
continuă şi proiecte
educaţionale

2.1 Articole care prezintă
contribuţii ştiinţifice
originale, in extenso,
publicate de candidat ca
autor sau coautor, în
reviste cotate Web of
Science sau BDI*

2.2 Proprietate intelectuală,

studii, autorizare/
acreditare pentru
licenţă sau
masterat,
organizare şi
coordonare
programe de
formare continuă

Reviste de
specialitate de
circulaţie
internaţională
recunoscute, cotate
Web of Science,
indexate BDI

Proprietate

2.1.1 Articol care prezintă
contribuţii ştiinţifice
originale, in extenso,
publicat într-o revistă cotată
Web of Science cu factor de
impact mai mare ca 0
indexate în Science Citation
Index – expanded şi Social
Science Citation Index
2.1.2 Articol care prezintă
contribuţii ştiinţifice
originale, in extenso,
publicat într-o revistă
indexată de cel puţin 2 din
bazele de date internaţionale
recunoscute
2.1.3 Articole / studii
publicate în volumele
conferinţelor indexate Web
of Science Proceedings sau
internaționale desfășurate în
țară sau străinătate (cu ISSN
sau ISBN)

8

Profesor minimum 15 articole, din
care minimum 4 indexate Web of
Science cu factor de impact mai
mare ca 0,00;
Conferențiar minimum 8 articole.

6

4

2.2.1

internaţionale

40

30×Factor
impact

brevete de invenţie şi
inovaţie etc

industrială: Brevete
de invenţie şi
inovaţie
(tehnologii,
produse, hibrizi /
soiuri etc)

2.2.2

2.3.1.1
2.3.1 Director/ responsabil

2.3.1.2
2.3.1.3

2.3 Granturi/ proiecte
câştigate prin competiţie
2.3.2.1
2.3.2 membru în echipă

2.3.2.2

3

Recunoaşterea şi
impactul activităţii (A3)

2.3.2.3

3.1.1.1
3.1 Citări în cărţi şi reviste
Web of Science / BDI

se exclud
autocitările; lucrări
citate: articol de
revista, conferinţă,
carte, teză

3.1.1 Citări în reviste Web
of Science şi BDI

3.1.1.2

3.1.1.3

naţionale

Internaţionale (Una din
autoritățile contractante
este din străinătate)
naţionale
cu mediul de afaceri
(valoare minimă 10.000
Euro, cumulativ pentru
maximum 3 contracte)
Internaţionale (Una din
autoritățile contractante
este din străinătate)
naţionale
cu mediul de afaceri
(valoare minimă 10.000
Euro, cumulativ pentru
maximum 3 contracte)
în reviste Web of Science
cu Factor impact >0,25
în reviste Web of Science
cu Factor impact nenul şi
mai mic decât 0,25
în revistă Web of Science
fara factor de impact sau
indexată BDI

20

20

40

10

20

6

10

20

5

10

3

7,5

25×Factor
impact

3

20×Factor
impact

2

3.1.1.4

3.1.2.1
3.1.2 Citări in cărţi
3.1.2.2
3.2 Prezentări invitate în
plenul unor manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale indexate
Web of Science și Profesor
invitat (exclusiv
ERASMUS), Keynote
speaker
3.3 Membru în colectivele
de redacţie sau comitete
ştiinţifice ale revistelor şi
manifestărilor ştiinţifice,
organizator de manifestări
ştiinţifice /
Recenzor/chair/discussant
pentru reviste şi
manifestări stiintifice
nationale si internationale
indexate Web of Science

50×H-index
(researcher
ID sau
SCOPUS)
sau 25×Hindex
(Google
scholar)

H index Web of Science
sau SCOPUS sau Google
scholar

în carte de specialitate
sau volum colectiv
publicate in străinătate
în carte de specialitate
sau volum colectiv
publicate în ţară

4

6

2

2

3.2.1

internaţionale

6

3.2.2

naţionale

6

3.3.1
3.3.2

ISI
BDI

4
2

3.3.3

naţionale şi internaţionale
neindexate

1

3.4 Experienţă de
management, analiză şi
evaluare în cercetare şi/sau
invăţământ

Director/ membru
centru de
cercetare,structuri /
foruri de
conducere/
decizionale /
deliberative
prevazute de legea
nr. 1/2011

3.4.1

Conducere

3/mandat

3.4.2

Membru

2/mandat

3.5 Profesor
asociat/visiting/cadru
didactic universitar la o
universitate din străinătate,
pentru o perioadă de
minimum 2 săptămâni sau
efectuarea unui stagiu
postdoctoral cu o durată de
cel puțin o lună la o
universitate din străinătate
3.6 Membru în comisia de
sustinere sau de indrumare
doctorala la universitati
membre Universitaria/
Academia Romana

2

0,5/
comisie

Criterii opționale

3.7.1

3.7 Premii

Premii: Academia Română, Academii de ramură, alte
premii în domeniu, premii internaţionale

3.7.2
3.7.3
3.7.4

Academia Română
ASAS, AOSR, academii de
ramură şi CNCSIS
premii internaţionale
(max. 4 premii)
premii naţionale în domeniu
(max. 4 premii)

5
3
3
2

3.8 Membru în academii,
organizaţii, asociaţii
profesionale de prestigiu,
naţionale şi internaţionale,
apartenenţă la organizaţii din
domeniul educaţiei şi
cercetării

Academii, organizaţii ,
asociaţii profesionale de
prestigiu, exemplu
(nelimitativ): IEEE,
AGIR; apartenenţă la
organizaţii din domeniul
educaţiei şi cercetării
(ARACIS, CNATDCU,
CNCSIS, CNCS, CNFIS,
ANCS, ANSVSA etc)

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

3.8.5

Academia Română
ASAS, AOSR şi
academii de ramură
Conducere asociaţii
profesionale

3.8.3.1
3.8.3.2
Membru în asociaţii 3.8.4.1
profesionale
3.8.4.2
Organizaţii în
3.8.5.1
domeniul educaţiei
3.8.5.2
şi cercetării

6
3
internaţionale
naţionale
internaţionale
naţionale
Conducere

4
3
3
2
3

Membru

2

Notă: bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: Web of Science Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, SSRN, DOAJ, Cabells, JSTOR,
Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.
2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3) - (coloana nr. 5)

A=A1.1+ A1.2+A1.3+A2.1+A2.2+A2.3+A3.1+A3.2+A3.3+A3.4+A3.5+A3.6+A3.7+A3.8
A1.1.1=Ʃi ki×pi
A1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2=Ʃi pi/ai
A1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8=Ʃi pi×ni
unde: pi= punctajul acordat pe fiecare categorie de activități
ki= este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/studiului sau capitolului volumului colectiv i. Se calculează
ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.
ai - reprezintă numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor
ni= numărul de activităţi efectuate de candidat
3. Formula de calcul a indicatorului de merit valoare suplimentară (As = A2s+A3s) - (coloana nr. 6)

ps= punctajul suplimentar acordat pe fiecare categorie de activități
ai - reprezintă numărul de autori ai publicației i la care candidatul este autor sau coautor
ni= numărul de contracte de cercetare/ numărul de citări
4. Formula de calcul a indicatorului de merit valoare totala (At = A+As) - (coloana nr. 5 + coloana nr. 6)
AT=A+AS
unde:

5. Condiții minimale (Ai) (punctaj = Punctajul acordat + Punctaj suplimentar)
Componenta
de evaluare

Nr.
crt.

Componenta
didactică/
profesională

1

Componenta
de cercetare

2
3

Categoria
Criteriul
Activitatea didactică / profesională
(A1)
Activitatea de cercetare (A2)
Recunoașterea impactului activității
(A3)
TOTAL

Condiții Asistent

Condiții Lector

Condiții Conferențiar

Condiții Profesor

>= 1 puncte

>= 5 puncte

>= 15 puncte

>= 20 puncte

>= 15 puncte

>= 30 puncte

>= 45 puncte

>= 90 puncte

>= 2 puncte

>= 5 puncte

>= 10 puncte

>= 25 puncte

>= 18 puncte

>= 40 puncte

>= 70 puncte

>= 135 puncte

Anexa 3 – ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

Definiţii şi condiţii
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor administrative, sociologie, științe economice, umaniste sau în domenii de graniţă cu
acestea.
- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut
(categoria A2), la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK)
ori la edituri din România acreditate de CNCS (categoria B);
- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review
internaţional şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o
editură din străinătate cu peer review internaţional; 1, în alte cazuri.
- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: Web of Science Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index
Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.
- n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
- Pentru articolele Web of Science cu factor de impact mai mare ca 0,1, punctajul rezultat din aplicarea formulei de calcul se va dubla.
Indicator
0
Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

1
I3
I4
I5
I6

Denumirea indicatorului
2
Cărţi publicate ca unic autor
Cărţi publicate în calitate de coautor, având n
coautori (n=/<3)
Cărţi coordonate, având n coordonatori
Studii/capitole, având n autori, în volume
colective (volume cu ISBN)

Punctajul
3
10 x m
6 x m/n
5 x m/n
2 x m/n

Elementul
punctat
4
Pe carte
Pe carte
Pe volum
Pe
studiu/capitol

I7

I19

Recenzii publicate în reviste cotate Web of
Science sau în reviste indexate în cel putin una
din bazele de date internaţionale recunoscute;
sau termeni de minimum o pagină în dicţionare
de specialitate
Iniţierea de programe universitare
Introducerea de cursuri noi

Activitatea de
cercetare
(A2)

I1
I2

I8

I13

I14
I16
I17
I18

Publicare cursuri pentru studenţi
Articole în reviste cotate Web of Science având
un factor de impact f ≥0,1
Articole în reviste cotate Web of Science cu
factor de impact f ≤ 0,1 sau în reviste indexate
în cel puţin una din bazele de date
internaţionale recunoscute
Lucrări publicate în volumele unor conferinţe
(cu ISBN sau ISSN) indexate în cel puţin una
dintre bazele de date internaţionale
recunoscute
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu echivalentul a cel puţin 50.000 lei de o
entitate din străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu cel putin 50.000 lei de o entitate din ţară
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale
organizate în străinătate
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale
organizate în ţară
Beneficiar al unor granturi individuale sau
burse postdoctorale în valoare de cel puţin
25.000 lei

0,5 x m/n

Pe
recenzie/term
en

2

Pe program

0,5

Pe curs

1xm/n
(2+4xf)x2/n

Pe lucrare
Pe articol

Pe articol
(4 x m)/n

1xm/n

Pe lucrare

3

Pe proiect

2

Pe proiect

1

Pe conferinţă

0,5

Pe conferinţă

0,5

Pe
grant/bursă

I20

I22

I23

Recunoaştere
a şi impactul
activităţii
(A3)

I9

I10

Membru al unei echipe de cercetare care
implementează un proiect finanţat pe bază de
competiţie cu cel puţin 100.000 lei
Studiu, individual sau colectiv, de evaluare şi
fundamentare de politici publice elaborat, în
urma unor concursuri de selecţie, pentru
diverse instituţii publice
guvernamentale/organizaţii
internaţionale/centre de cercetare
Participarea la colectivele de elaborare sau
implementare a granturilor sau a proiectelor de
dezvoltare instituţională, socială şi regională;
transfer de cunoaştere şi instrumente de
politici; asistenţă pentru dezvoltare ş.a,
finanţate de o entitate regională, naţională sau
din străinătate
Citări în articole din reviste cotate Web of
Science, în cărţi, sau volume ori în reviste
indexate în baze de date internaţionale, care au
un factor de impact f (nu se iau în considerare
autocitările), n este numărul de autori al
publicaţiei citate
Editor al unei reviste editate în străinătate care
este indexată Web of Science sau indexată de o
bază de date internatională recunoscută
Membru în comitetul de redacţie al unei
asemenea reviste

1

Pe proiect

2xm/n

Pe lucrare

1

Pe proiect

(0,2+4xf)x2/n

Pe citare

2

Pe revistă

1

Pe revistă

I11

I12

Editor al unei reviste editate în tară care este
indexată Web of Science sau indexată de o bază
de date internatională recunoscută
Membru în comitetul de redacţie al unei
asemenea reviste
Coordonator al unei colectii (serie de volume)
editate de o editură cu prestigiu internaţional
Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea
serii/colecţii
Coordonator al unei colecţii (serii de volume)
editate de o editură din ţară

I15

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea
colecţii/serii
Profesor visiting la o universitate de prestigiu
din străinătate (titular de curs finalizat prin
evaluarea studenţilor);

1

Pe revistă

0,5

Pe revistă

2

1

1

Pe
colecţie/serie

0,5

10

Profesor/cercetător invitat (guest) la o
universitate de prestigiu din străinătate, pentru
o perioadă de cel puţin o lună;

2

Efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel
puţin un an universitar la o universitate de
prestigiu din străinătate

2

Pe
universitate

I21

Componenta
de evaluare

Nr.
crt.

Componenta
didactică /
profesională

1

Componenta
de cercetare

2
3

1

Pe
consiliu/comis
ie

Condiţii minimale
Categoria
Criteriul
Activitatea didactică / profesională (A1 = I3+I4
+I5+ I6 +I7 +I19)
Activitatea de cercetare (A2 = I1+I2+ I8+ I13+ I14
+I16+ I17 +I18+ I20 +I22+ I23)
Recunoașterea impactului activității (A3 = I9
+I10+ I11+ I12+ I15+ I21)
TOTAL

Notă:
1
2

Membru al Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare, al Consiliului National al
Cercetării Stiintifice, al consiliului sau
comisiilor de specialitate ale Agentiei Române
de Asigurare a Calitătii în Învătământul
Superior

Condiții Asistent

Condiții Lector

Condiţii
Conferenţiar

Condiţii Profesor

-

minimum 11,25
puncte

Minimum 19
puncte1

minimum 34,5
puncte2

minimum 28,5
puncte3
minimum 0,25
puncte
minimum 40
puncte

minimum 40
puncte4

minimum 62,5
puncte5

minimum 1 punct

minimum 3 puncte

minimum 60
puncte

minimum 100
puncte

minimum 20 puncte
-

minimum 20 puncte

Cel puţin o carte la care este unic autor, prim-autor sau coordonator;
Cel puțin o carte la o editură cu prestigiu internațional (A1) sau cel puțin două cărți publicate la edituri cu prestigiu recunoscut (A2), în calitate de unic autor, prim-autor sau
coordonator;
3
Cel puţin trei articole care prezintă contribuții originale, în reviste cotate Web of Science sau indexate în cel puțin două dintre bazele de date internaționale recunoscute;
4
Cel puțin patru articole care prezintă contribuții originale, în reviste cotate Web of Science sau indexate în cel puțin două dintre bazele de date internaționale recunoscute;
5
Cel puțin șase articole care prezintă contribuții originale, în reviste cotate Web of Science sau indexate în cel puțin două dintre bazele de date internaționale recunoscute.

Anexa 3 - MATEMATICĂ
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT
Definiţii
- M este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste Web of Science care
au un factor de impact mai mare sau egal cu 0,5;
- Mrecent este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în ultimii 7 ani
calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare, în reviste care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0,5. Ultimii 7 ani calendaristici anteriori
depunerii dosarului pentru evaluare în anul a se consideră a fi anii calendaristici a, a-1, ..., a-6;
- M  este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste Web of Science
care au un factor de impact mai mare strict ca 0;
- M’recent este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în ultimii 7 ani
calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare, în reviste care au un factor de impact mai mare strict ca 0. Ultimii 7 ani calendaristici anteriori
depunerii dosarului pentru evaluare în anul a se consideră a fi anii calendaristici a, a-1, ..., a-6;
- fi reprezintă factorul de impact al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul i
- ni reprezintă numărul de autori ai articolului i;

fi
iM ni
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I recent 

fi
iM recent ni
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I recent   i
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iM recent



- C este numărul de citări, provenind din articole publicate în reviste ştiinţifice care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0,5, care citează articole
ştiinţifice publicate de candidat, ca autor sau coautor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul.
- Nart este numărul de articole publicate în reviste cotateWeb of Science sau indexate în baze de date internaționale.
- Nid este numărul de granturi/proiecte câștigate prin competiție internațională (una dintre autoritățile contractante este din străinătate) în calitate de director;
- Nnd este numărul de granturi/proiecte castigate prin competiție națională în calitate de director;
- Nim este numărul de participări în calitate de membru în granturi/proiecte câștigate prin competiție internațională (una dintre autoritățile contractante este din
străinătate);
- Nnm este numărul de participări în calitate de membru în granturi/proiecte castigate prin competiție națională;
N=2× Nid+ Nnd+0,5× Nim+0,25×Nnm
Ierarhizarea candidaților se face în funcție de punctajul total P, unde
P=I’+0,1×C+N
Condiţii minimale
Categoria
Componenta
de evaluare

Componenta
de cercetare

Nr.
crt.

Criteriul

1

Activitatea
de cercetare
(I și Irecent)

2

Recunoaşterea impactului
activităţii (C)

Condiţii Asistent

Condiţii Lector

Condiţii Conferenţiar

Condiţii Profesor

I' >0,1
și
I’recent>0
și
Nart ≥ 2

I' >0,2
și
I’recent>0,1
și
Nart ≥ 4

I ≥ 2,5
și
Irecent ≥ 1,5

I≥5
și
Irecent ≥ 2,5

C≥6

C ≥ 12

Anexa 3 - ȘTIINȚE JURIDICE
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT
1. Definiţii, condiţii şi proceduri
- Cărţile (cursuri universitare, tratate etc.) luate în considerare sunt exclusiv cele publicate, în cel puţin
300 exemplare, la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut
(categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer reviw internaţional sau la edituri din România
acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).
- Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:
Denumirea bazei de date și Adresa web
1.Web of Science Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
2. Scopus http://www.scopus.com/
3. EBSCO http://www.ebscohost.com/
4. CEEOL http://www.ceeol.com/
5. SpringerLink http://www.springerlink.com/
6. Science Direct http://www.sciencedirect.com/
7. West Law http://www.westlaw.com/
8. Francis www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php
9. Doctrinal http://www.doctrinal.fr/
10. Hein Online http://www.heinonline.org/
11. JSTOR http://www.jstor.org/
12. Lexis Nexis http://www.lexisnexis.com/
13. ProQuest http://www.proquest.com/
14. SSRN http://www.ssrn.com/
15. Persee http://www.persee.fr/
- O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicador, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Pentru ediţiile a II-a şi următoarele ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în
tabelul de mai jos (la indicatorul I1 sau, după caz, I4), însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită.
- Pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorii I1-I4) se acordă
integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor,
punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuţie de 60% la elaborarea unui curs universitar va primi 6
puncte), iar dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui autor, punctajul menţionat în tabelul de mai jos se va împărţi la numărul de coautori (de exemplu, în
cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 autori, fiecare coautor va primi 5 puncte).

Indicatorul

I1

I2

Denumirea indicatorului

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislație adnotată, îndrumare practică, publicate în edituri cu prestigiu
internațional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice
TOTAL I1
Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotateWeb of
Science având un factor de impact f

I5

TOTAL I2
Articole/studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste ştiinţifice cu
prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaţionale recunoscute
TOTAL I3
Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in
extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice
TOTAL I4
Director/responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaționale

I6

TOTAL I5
Membru în echipa de cercetare sau contracte directe de cercetare internaționale

I3

I4

TOTAL I6

Punctaj

10

Elementul pt care
se acorda
punctajul
Pe carte

1+18xf

Pe articol/
studiu

1

Pe articol/
studiu

1

Pe publicației

4

Pr grant/
Contract

2

Pr grant/
Contract

I7

Director/responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naționale

2

Pr grant/
Contract

I8

TOTAL I7
Membru în echipa de granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naționale

1

Pr grant/
Contract

0,6+1,5xf

Pe citare

I9

TOTAL I8
Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotateWeb of Science având un factor de impact f
(nu se iau în considerare autocitările)

I10

TOTAL I9
Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume publicate în edituri de prestigiu
internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I11

TOTAL I10
Criteriul nr. 11: Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul
ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

1

Pe premiu

I12

TOTAL I11
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte Academii înfiinţate prin lege precum şi ale Uniunii Juriştilor

I13

TOTAL I12
Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice, indexatăWeb of Science sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revista

I14

TOTAL I13
Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice

2

Pe volum editat

I15

TOTAL I14
Membru în Consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice, indexată Web of Science sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

0,5

Pe revista

I16

TOTAL I15
Organizator de conferinte naţionale şi internaţionale

1

Pe conferință

I17

TOTAL I16
Moderator/Keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferință

TOTAL I17
I18

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de
studii

I19

TOTAL I18
Profesor/asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate pentru o perioadă de cel puţin o
lună

1

Pe universitate

I20

TOTAL I19
Participarea în calitate de expert la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative fundamentale sau de
bază

1

Pe proiect de act
normativ

I21

TOTAL I20
Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru
concursurile de admitere în profesiile juridice

I22

I23

I24

TOTAL I21
Preşedinte/membru în comisiile pentru ocuparea posturilor
didactice din învăţământul juridic superior
TOTAL I22
Preşedinte conducător, referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat
TOTAL I23
Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor universitare, al Consiliului
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al Consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior – Panelul 4, Ştiinţe Juridice
TOTAL I24

0,5

Pe comisie

0,2

Pe comisie

0,5

Pe comisie

1

Pe consilii/
comisie
X

Condiţii minimale pentru Ai
Categoria
Componenta
de evaluare

Nr.
crt.

Componenta
didactică/
profesională

1.
2.

Componenta
de cercetare

3.

PUNCTAJ
TOTAL

Denumirea criteriului

Standardul pentru
asistent universitar

Standardul pentru
lector universitar

Standardul pentru
conferențiar
universitar

Standardul pentru
profesor universitar

Activitatea didactică / profesională
(Punctajul pentru indicatorul I 1)

-

> =71

> =132

> =213

> =154

> = 185

> = 256

> = 357

-

> 0,20

>=3

>=5

-

> =1

>=3

>=5

> =20

> = 36

> = 60

> = 100

-

> = 20

> = 30

> = 50

Activitatea de cercetare (suma
punctajului pentru indicatorii I 2 - I 8)
C5* =
I 9+…+
Recunoaşterea
I 11
impactului activităţii
(I 9 - I 24)
C6* =
I 12+…+ I 24
I1+…+I24
I1+…+I24, realizat după obţinerea
titlului de doctor

Notă:
1

Cel puţin 2 cărţi;
2
Cel puțin 3 cărți, dintre care: cel puţin o carte este carte de autor unic sau prim-autor (restul pot fi realizate în colectiv); cel puţin o carte reprezintă un curs universitar sau tratat; cel puţin 2 cărţi sunt realizate după
obţinerea titlului de doctor;
3
Cel puţin 5 cărţi, dintre care: cel puţin 2 cărţi sunt cărţi de autor unic sau prim-autor (restul pot fi realizate în colectiv); cel puţin o carte de autor unic sau prim autor reprezintă un curs universitar sau tratat; cel puţin 3
cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor;
4
Cel puțin trei articole/studii publicate în reviste cotate Web of Science, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute;
5
Cel puțin 6 articole/studii publicate în reviste cotate Web of Science, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute, indiferent de
punctajul obținut;
6
Cel puțin 12 articole/studii publicate în reviste cotate Web of Science, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute;
7
Cel puțin 20 articole/studii publicate în reviste cotate Web of Science, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute;
*Punctajul pentru criteriul 3 se împarte egal între cele două subcriterii.

Anexa 3 – FILOLOGIE
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT
1. Definiţii privind structura activităţii candidatului
Domeniul
Tipul
activităţilor
activităţilor
0

1. Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

1

1.1. Cărţi şi
capitole în
lucrări de
specialitate:

Categorii şi restricţii

Subcategorii Indicatori

2

3

1.1.1. Carte de autor unic, bazată
pe teza de doctorat.
1.1.2. Carte1 de autor unic sau
coautor (monografie, sinteză,
studiu lingvistic, studiu filologic,
dicţionar ştiinţific).

Publicarea
autor

20 p

coautor

10 p

1.1.3. Ediţie critică filologică (text autor
vechi, documente, traducerea şi
coautor
editarea critică a unui text scris
într-o limbă veche), publicată la o
editură acreditată.

20 p

1.1.4. Editarea unei opere
autor
ştiinţifice sau literare; traducerea şi coautor
dotarea cu aparat critic (note şi/sau
comentarii) a unei opere ştiinţifice
(publicată la o editură acreditată).

10 p

1.1.5. Coautor la lucrări
fundamentale sau de referinţă

1

4

Lucrarea va avea aproximativ 200 de pagini; 1 pag. = 2100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile.

10 p

5p

10 p/70
pag.

Punctaj
suplimentar
5

(dicţionare, atlase, enciclopedii,
tratate).

1.2.
Îndrumare:

1.1.6. Colaborator la lucrări
autor articol
internaţionale constituind elemente coautor
ale unor serii ştiinţifice
articol
fundamentale publicate la edituri
străine de prestigiu.

10 p

1.2.1. Conducător de doctorat.

5p

1.3. Material 1.2.1. Curs sau manual universitar. autor
didactic:
coautor
2. Activitate
de cercetare
(A2)

2.1. Articole,
studii,
comunicări,
recenzii

2.1.1. în: reviste indexate în bazele autor
de date internaţionale, reviste
clasificate de CNCS ca A sau B,
volume ale unor conferinţe sau
congrese internaţionale.

coautor

5p

6p
3p
10 p

30×Factor
impact
(pentru
articole
publicate în
reviste cotate
Web of
Science)
10 p pentru
fiecare articol
publicat în
reviste
indexate
ERIH

5p

15×Factor
impact
(pentru
articole
publicate în
reviste cotate
Web of
Science)

5 p pentru
fiecare articol
publicat în
reviste
indexate
ERIH

2.1.2. în:
Analele/Buletinele/Anuarele
ştiinţifice ale Universităţilor,
Academiei, volume colective,
omagiale, in memoriam, reviste
clasificate C; reviste ştiinţifice
necotate.

autor

6p

coautor

3p

2.1.3. Comunicări la zilele
Universităţilor, colocvii,
simpozioane, conferinţe, mese
rotunde, ateliere ştiinţifice,
organizate în cadru instituţional de
către Universităţi, Academia
Română, Institutele de cercetare
ale Academiei Române.

5p

2.1.4. Recenzii ştiinţifice publicate
în reviste de specialitate.

2p

2.1.5. Studii, eseuri, articole pe
teme literare publicate în reviste de
specialitate, necotate CNCS, cu
ISSN.

1p

2.2. Activitate 2.2.1. Editarea de volume
coordonator
editorială:
decurgând din lucrări ale unor
co-editor
simpozioane, colocvii, conferinţe,

7p
5p

congrese, work-shop-uri pe teme
ştiinţifice sau de formare a
doctoranzilor, organizate în cadru
instituţional de către Universităţi,
Academia Română, Institutele
A.R.
2.2.2. Referent ştiinţific la Edituri
sau reviste din ţară sau din
străinătate, acreditate.

1p

2.2.3. Membru în colectivul de
redacţie al unei reviste de
specialitate din ţară sau din
străinătate, acreditate, cu peer
review și editing process.

2p

2.3.
2.3.1. Colocvii, simpozioane,
Organizarea conferinţe sau congrese.
de manifestări
ştiinţifice:

organizator

2.4. Granturi 2.4.1. obţinute prin competiţie, pe director
baza unui proiect de cercetare.
membru

5p

5p

10 p

2p

4p

3.1.1. operă ştiinţifică sau
autor
beletristică dintr-o limbă modernă. coautor

2p
20 p

10p

publicată în
străinătate.

3.2.1. Punctajul se adaugă chiar
dacă lucrarea (volum sau articol) a
fost deja publicată în România sau
în Republica Moldova.

3.3. Citare,
menţiune

3.3.1. Cu excepţia autocitărilor.
Lucrările în care se face citarea

2p

4p

3.1.
3.
Recunoaşterea Traduceri:
şi impactul
3.2. Carte de
activităţii (A3) autor

1p

bibliografică, trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe
cronică,
parcursul unui capitol sau studiu se
recenzare.
punctează o singură citare.
3.3.2. Cronică sau recenzare.

1p

3.4. Premii şi 3.4.1. oferite de Universităţi,
distincţii
Institute de cercetare, Academii,
academice
USR, Asociaţii profesionale de
nivel naţional.

2p

3.5. Keynote 3.5.1. la colocvii, simpozioane,
speaker
conferinţe, congrese.

1p

3.6. Stagii în 3.6.1. Visiting Professor.
străinătate

3.7. Prezenţa
în baze de
date din ţară
şi străinătate:

cel puţin o
lună

3p

3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclus
Erasmus - staff mobility)

2p

3.7.1. ProQuest Central, Ebsco,
SpringerLink e- journals, Wilez
Online Librarz, Cambridge,
CEEOL, JSTOR, Oxford Journals,
Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK,
worldcat.org, kubon- sagner.de,
bibliomadrid.org, libfl.ru,
wolfram.schneider.org, ceecs.net,
regesta-imperii.adwmainz.de,
lib.washington.edu,
jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele,
în cataloagele B.C.U. Bucureşti,
Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în
cele ale bibliotecilor din
străinătate.

2p

3.8. Comisii: Prezenţa într-o comisie de
susţinere a tezei de doctorat sau
într-o comisie de concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice sau
în cercetare.
3.9.

Membru în organismele de
conducere ale unor organizaţii
ştiinţifice de profil

2p

2p

Condiţii minimale (Ai)
Categoria
Componenta
de evaluare
Componenta
didactică /
profesională
Componenta de
cercetare

Nr.
crt.

Criteriul

1

Activitatea didactică /
profesională (A1)

2

Activitatea de cercetare (A2)

3

Recunoaşterea impactului
activităţii (A3)
TOTAL

Condiţii Asistent

Condiţii Lector

Condiţii Conferenţiar

Condiţii Profesor

-

≥ 25 puncte

≥ 50 puncte

≥ 100 puncte

≥ 30 puncte

≥ 60 puncte

≥ 120 puncte

≥ 240 puncte

-

≥ 5 puncte

≥ 10 puncte

≥ 30puncte

≥ 30 puncte

≥ 90 puncte

≥ 180 puncte

≥ 370 puncte

Anexa 3 - SOCIOLOGIE
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT
Definiţii şi condiţii
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea.
- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut
(categoria A2) sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK).
- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review
internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură
din străinătate, cu peer review internaţional; 1, în alte cazuri.
- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: Web of Science Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index
Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.
- n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

Activitatea
didactică/pr
ofesională
(A1)

Indicatorul
0
I3
I4
I5
I6
I7

I19

Denumirea indicatorului
1
Cărţi publicate ca unic autor
Cărţi publicate în calitate de coautor, având n coautori (n=/<3)
Cărţi coordonate, având n coordonatori
Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)
Recenzii publicate în reviste cotate Web of Science sau în reviste indexate în cel
putin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute; sau termeni de minimum o
pagină în dicţionare de specialitate
Iniţierea de programe universitare
Introducerea de cursuri noi

I1

Publicare cursuri pentru studenţi
Articole în reviste cotate Web of Science având un factor de impact f ≥0,1

Punctajul
2
10 x m
6 x m/n
5 x m/n
2 x m/n

Elementul punctat
3
Pe carte
Pe carte
Pe volum
Pe studiu/capitol

0,5 x m/n

Pe recenzie/termen

2

Pe program

0,5

Pe curs

1xm/n
(2+4xf)x2/n

Pe lucrare
Pe articol

I2
I8
I13
I14
Activitatea
de
cercetare
(A2)

I16
I17
I18
I20
I22

I23

I9

I10

I11

Articole în reviste cotate Web of Science cu factor de impact f ≤ 0,1 sau în
reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute
Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISBN sau ISSN) indexate în
cel puţin una dintre bazele de date internaţionale recunoscute
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu echivalentul a cel puţin 50.000
lei de o entitate din străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 50.000 lei de o
entitate din ţară
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în ţară
Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel
puţin 25.000 lei
Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanţat pe
bază de competiţie cu cel puţin 100.000 lei
Studiu, individual sau colectiv, de evaluare şi fundamentare de politici publice
elaborat, în urma unor concursuri de selecţie, pentru diverse instituţii publice
guvernamentale/organizaţii internaţionale/centre de cercetare
Participarea la colectivele de elaborare sau implementare a granturilor sau a
proiectelor de dezvoltare instituţională, socială şi regională; transfer de
cunoaştere şi instrumente de politici; asistenţă pentru dezvoltare ş.a, finanţate de
o entitate regională, naţională sau din străinătate
Citări în articole din reviste cotate Web of Science, în cărţi, sau volume ori în
reviste indexate în baze de date internaţionale, care au un factor de impact f (nu
se iau în considerare autocitările), n este numărul de autori al publicaţiei citate

(4 x m)/n

Pe articol

1xm/n

Pe lucrare

3

Pe proiect

2

Pe proiect

1
0,5
0,5

Pe conferinţă
Pe conferinţă
Pe grant/bursă

1

Pe proiect

2xm/n

Pe lucrare

1

Pe proiec

0,2+4xf)x2/n

Pe citare

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată Web of Science sau
indexată de o bază de date internatională recunoscută

2

Pe revistă

Membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste
Editor al unei reviste editate în tară care este indexată Web of Science sau
indexată de o bază de date internatională recunoscută

1
1

Pe revistă
Pe revistă

0,5

Pe revistă

Membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

I12

Recunoaşte
rea
impactului
activităţii
(A3)

I15

Coordonator al unei colectii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu
internaţional

2

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii

1

Coordonator al unei colecţii (serii de volume) editate de o editură din ţară

1

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea colecţii/serii
Profesor visiting la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de curs
finalizat prin evaluarea studenţilor);

Pe colecţie/serie

0,5
10
Pe universitate

I21

Profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din străinătate,
pentru o perioadă de cel puţin o lună;

2

Efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel puţin un an universitar la o universitate
de prestigiu din străinătate
Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetării Stiintifice, al
consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Române de Asigurare a
Calitătii în Învătământul Superior

2
1

Pe consiliu/comisie

Condiţii minimale pentru Ai
Categoria
Componenta
de evaluare
Componenta
didactică /
profesională

Componenta
de cercetare

Nr.
crt.
1

2
3

Criteriul
Activitatea didactică / profesională
(A1 = I3+I4 +I5+ I6 +I7 +I19)
Activitatea de cercetare (A2 = I1+I2+
I8+ I13+ I14 +I16+ I17 +I18+ I20
+I22+ I23)
Recunoaşterea impactului activităţii
(A3 = I9 +I10+ I11+ I12+ I15+ I21)
TOTAL

Notă:
1
2

Condiţii Asistent

Condiţii Lector

Condiţii Conferenţiar

Condiţii Profesor

≥5

≥15

≥191

≥372

≥15

≥253

≥404

≥605

≥0,4

≥ 0,5

≥1

≥3

minimum 20,4
puncte

minimum 40,5
puncte

minimum 60 puncte

minimum 100
puncte

Cel puţin o carte la care este unic autor, prim-autor sau coordonator;
Cel puțin o carte la o editură cu prestigiu internațional (A1) sau cel puțin două cărți publicate la edituri cu prestigiu recunoscut (A2), în calitate de unic autor, prim-autor sau
coordonator;
3
Cel puţin trei articole care prezintă contribuții originale, în reviste cotate Web of Science sau indexate în cel puțin două dintre bazele de date internaționale recunoscute;
4
Cel puțin patru articole care prezintă contribuții originale, în reviste cotate Web of Science sau indexate în cel puțin două dintre bazele de date internaționale recunoscute;
5
Cel puțin șase articole care prezintă contribuții originale, în reviste cotate Web of Science sau indexate în cel puțin două dintre bazele de date internaționale recunoscute.

Anexa 3 – FILOSOFIE
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

Indicator

Denumirea indicatorului

Puncta
j

1.1

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de sinteză în care se prezintă
situaţia actuală a unei discipline filosofice ori comentariu critic/analitic la opere filosofice
fundamentale – publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau naţional (recunoscute/
clasificate)
Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei/candidatului
Traducerea şi editarea critică a unei opere fundamentale a filosofiei universale sau o antologie ori
editarea unui volum colectiv de specialitate
Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele date internaţionale recunoscute, din
domeniul filosofiei sau din domeniile apropiate (de exemplu, Istoria şi filosofia ştiinţei,
Antropologie, Studii culturale etc.) ori studiu publicat în volume apărute la edituri cu prestigiu
internaţional sau articol publicat într-o enciclopedie ori într-un dicţionar de specialitate, la edituri
cu prestigiu internaţional.
Studiu publicat în reviste de specialitate (recunoscute/clasificate CNCS) ori studiu publicat în
volume colective apărute la edituri cu prestigiu naţional (recunoscute/clasificate CNCS) ori
articol publicat într-o enciclopedie sau într-un dicţionar apărute la edituri cu prestigiu naţional
(recunoscute/clasificate CNCS).
Comunicare la conferinţă internaţională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie
Comunicare la conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din
România

30/n

Elementul pentru
care se acordă
punctajul
Pe publicaţie

30/n
20/n

Pe publicaţie
Pe publicaţie

15/n

Pe publicaţie

10/n

Pe publicaţie

15/n
10/n

Pe comunicare
Pe comunicare

A1
1.2
1.3
1.4

A2
1.5

A3

1.6
1.7

Criteriul

C1
C2
C3
C4

Denumirea criteriului

Standardul
pentru Standardul
pentru Standardul
pentru Standardul
pentru
profesor universitar
conferențiar universitar lector universitar
asistent universitar

Numărul cărților prevăzute la indicatorul
1.1
Suma punctajului pentru indicatorii
1.1-1.3
Suma punctajului pentru indicatorii
1.4 și 1.5
Suma punctajului pentru indicatorii
1.6 și 1.7

≥2

≥1

-

-

≥ 90

≥ 50

≥ 30

-

≥ 100

≥ 60

≥ 36

≥ 20

≥ 40

≥ 30

≥ 20

≥ 15

Condiții minimale Ai
Categoria
Componenta de
evaluare
Componenta
didactică /
profesională
Componenta de
cercetare

Nr.
crt.

Criteriul

Condiţii
Asistent

Condiţii Lector

Condiţii
Conferenţiar

Condiţii Profesor

1

Activitatea didactică / profesională
(A1 = 1.1 + 1.2 + 1.3)

≥ 20 puncte

≥ 30 puncte

≥ 50 puncte

≥ 90 puncte

≥ 20 puncte

≥ 36 puncte

≥ 60 puncte

≥ 100 puncte

≥ 15 puncte

≥ 20 puncte

≥ 30 puncte

≥ 40 puncte

minimum 55
puncte

minimum 86
puncte

minimum 140
puncte

minimum 230 puncte

2
3

Activitatea de cercetare (A2 = 1.4 +
1.5)
Recunoaşterea impactului activităţii
(A3 = 1.6 + 1.7)
TOTAL

Anexa 3 – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
STANDARDE MINIMALE, NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT
1.

Definiţii, condiţii şi proceduri



Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul Educaţiei fizice şi sportului sau în domenii de graniţă cu acestea;


Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu
prestigiu recunoscut (categoria A2), la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică;


Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola;


Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
- 2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
- 1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură cu prestigiu recunoscut;
- 1, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate cu Peer-Review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei
şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică din domeniu sau în reviste cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional;
- 0,5 dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România.

Pentru Educaţie fizică şi sport bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: Web of Science Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO, SpringerLink,
Science Direct, ProQuest, ERIH, ERIC, ULRIH, Sport Discus, Elsevier, Index Copernicus, DOAJ, PubMed, MedLine, j-Gate, ECSS data Base, SCIPIO, CrossRef.


n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor;


Reprezintă produse ORDA/ OSIM softuri specializate pentru educaţie fizică şi sport, teste, metodologii, etc. Se iau în considerare cu descrierea completă conform
ORDA / OSIM, asumată prin semnătură de rectorul universităţii;

Standardele sunt grupate pe trei domenii de activitate: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători,
Servicii instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.

A. CRITERII ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Ind

0
I1
I2

I3

I4

I5

I6
I7

I8

Denumire indicator

Punctaj

1

2

Criteriul C1
Articole in-extenso publicate în reviste cotate Web
of Science cu factor de impact (Fi > 0)
Articole in-extenso publicate în reviste cotate Web
of Science, fără factor de impact; articole in-extenso
publicate în volumele “proceedinds”cu PeerReview ale conferinţelor indexate Web of Science
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în
volumele“
proceedinds”
ale
conferinţelor
internaţionale indexate BDI, minim 3 baze de date
internaţionale
Articole publicate în lucrări de referinţă –
enciclopedii, dicţionare, terminologii, metodologii
în străinătate, la edituri de prestigiu sau recunoscute
( A1 şi A2 )
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi
proceedings cotate Web of Science
Criteriul 2
Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu
Peer-Review şi comitet editorial internaţional
Articole publicate în lucrări de referinţă –
enciclopedii,dicţionare, terminologii, metodologii la
edituri de categoria B
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în
volumele
“proceedings”
ale
conferinţelor

Observaţii

Pnctaj
suplimentar

3

4

[2+(10xFi)]
x 2/n
5/n

Pe articol
Pe articol

30*Factor
impact
-

4/n

Pe articol

-

5/n

Pe articol

-

2/n

Pe citare

20*Factor
impact

2,5/n

Pe articol

-

3/n

Pe articol

-

2/n

Pe articol

-

I9

I10

I11

I12
I13
I14
I15
I16
I17

I18
I19
I20
I21

internationale indexate BDI
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute
de comunitatea academică (Comisia de specialitate
CNADTCU recomandă lista revistelor)
Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele
menţionate la indicatorii I6, I8 şi în lucrările apărute
la edituri de categoria B
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi
proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de
categoria A1 şi A2.
Criteriul 3
Cărţi - tratate, monografii, lucrări de specialitate cu
autor unic.
Cărţi publicate în calitate de coautor
Capitole în volume colective
Volume coordonate
Coordonare colecţie de carte
Criteriul 4
Lucrări in-extenso publicate în volumele unor
conferinţe internaţionale (neindexate Web of
Science sau BDI)
Lucrări in-extenso publicate în volumele unor
conferinţe naţionale
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe
internaţionale organizate în străinătate
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe
internaţionale organizate în România
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe

1,5/n

Pe articol

-

0,5/n

Pe citare

0,5/n

1/n

Pe citare

1/n

10 x 1,5

Pe carte

7 x m/n
3 x m/n
5 x m/n
5 x 1,5/1

Pe carte
Pe capitol
Pe volum
Pe colecţie

2/n

Pe lucrare

1,5/n

Pe lucrare

6

Pe
conferinţă
Pe
conferinţă
Pe

5
4

I25

Moderator, coordonator workshop la conferinţe
internaţionale organizate în străinătate

5

I26

Moderator, coordonator workshop la conferinţe
internaţionale organizate în România.

3

I27

Moderator, coordonator workshop la conferinţe
naţionale.

2

I28

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor
pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate
Web of Science sau BDI.
Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor
pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate
cu Peer-Review
Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor
politici publice: internaţional/naţional
Criteriul 5
Director/coordonator
de
proiecte
de
cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă
Director/coordonator de proiecte de cercetare
/cercetare-dezvoltare/programe
guvernamentale/

4

conferinţă
Pe
conferinţă
Pe
conferinţă
Pe
conferinţă
Pe
conferinţă
/ workshop
Pe
conferinţă
/ workshop
Pe
conferinţă
/ workshop
Pe lucrare

2

Pe lucrare

5/3

Pe studiu
/ raport

10/8

Pe proiect

8/6

Pe proiect

I22
I23
I24

I29

I30

I31
I32

naţionale
Keynote speaker la conferinţe internaţionale
organizate în străinătate
Keynote speaker la conferinţe internaţionale
organizate în România
Keynote speaker la conferinţe naţionale

6
5
4

I33
I34

I35

I36

I37

I38

I39

proiect pentru realizare produs ORDA şi/sau OSIM,
finanţate de o entitate din ţară
Membru
în
echipa
proiectului
de
cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă
Membru
în
echipa
proiectului
de
cercetare/cercetare-dezvoltare/programe
guvernamentale/ proiect pentru realizare produs
ORDA şi/sau OSIM, finanţate de o entitate din ţară
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare,
recunoscut de Senatul Universităţii sau Consiliul
Ştiinţific al Institutului de Cercetare: I35.1coordonator / I35.2 – membru echipă
Membru în organismele de conducere ale revistelor
de specialitate indexate Web of Science sau BDI:
I36.1 – director /redactor şef / I36.2 – Membru
Comitetul Ştiinţific / I36.3 – Membru în
colegiul/comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor
de specialitate cu Peer-Review şi comitet editorial
internaţional: I37.1 – director/redactor şef / I37.2 –
Membru Comitetul Ştiinţific / I37.3 - Membru în
colegiul/comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor
de specialitate recunoscute de comunitatea
academică: I38.1 – Director/redactor şef / I38.2 –
Membru Comitetul Ştiinţific
Membru al unor asociaţii, societăţi profesional –
ştiinţifice internaţionale: I39.1 – organisme de
conducere / I39.2 – membru

7

Pe proiect

5

Pe proiect

6/2

Pe centru
(laborator)

7/5/3

Pe revistă

5/3/1

Pe revistă

3/2

Pe revistă

7/4

Pe asociaţie
/ societate

I40

I41
I42

I43

I44

Ind
0
I45
I46

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional –
ştiinţifice naţionale: I40.1 – organisme de conducere
/ I40.2 – membru
Premii acordate de Preşedenţia României /CIO
I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS,
MEN, ANST etc. / I42.2 Premii acordate la
manifestări ştiinţifice
I42.1 Premii acordate de instituții centrale CNCS,
MEN, ANST etc.
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel
internaţional (locurile 1-8 la JO / Universiadă/ CM/
CMU/ CE: I43.1 – locurile 1-3 la JO/ CM/ CE /
I43.2- locurile 4-8 la JO/CM/CE / I43.3- locurile 18 la Universiada / CMU.
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel
naţional (titlul de campion naţional)

4/2

Pe asociaţie
/ societate

10
4 /2

Pe premiu
Pe premiu
/ lucrare

10/8 /6

5

Pe loc

Pe titlu
ultimii 5 ani

B. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ A
STUDENŢILOR/CERCETĂTORILOR
Criteriul 6
Denumire indicator
Punctaj Observaţii
1
2
3
Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate (minimum 25% elemente noi): I45.1 – pentru 5/7/10 Pe curs
programele de licenţă / I45.2 – pentru programele de master / I45.3 – pentru programele doctorale
Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul invăţării studenţilor (caiete de lucrări practice, tehnici de
4
Pe lucrare
învăţare, seturi de teste, softuri specializate, etc.)
/ test/ soft

I47

I48

I49

Iniţierea şi coordonarea unor programe universitare: I47.1 – iniţierea şi promovarea unei noi discipline de 3/5/7/4 Pe disciplina
învăţământ (în cazul unei discipline opţionale, aceasta va funcţiona cel puţin doi 2 ani universitari
/ program
consecutivi) / I47.2 – iniţierea şi coordonarea unui program de masterat / I47.3 – iniţierea şi coordonarea
unui program de doctorat / I47.4 – iniţierea şi coordonarea unui program de pregătire post-universitară/ de
pregătire profesională a adulţilor
Criteriul 7
Creaţii pe linie didactică / sport de performanţă / recuperare motrică şi funcţională (metodica predării /
Programe de pregătire recunoscute în comunitatea de specialişti / federaţii pe ramuri de sport; programe de
recuperare / reeducare motrică / Elemente noi de conţinut tehnic specific / linii metodice / metodologii /
strategii de pregătire pe ramuri de sport / probă sportivă / pentru aria curiculară educaţie fizică şi sport;
metodologii de instruire pentru diferite categorii de populaţie / grupe de vârstă / grupe profesionale)

Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor: I49.1 – activitatea de
coordonare ştiinţifică / I49.2 –finalizarea tezei de doctorat

I50 Membru în comisia de îndrumare a doctorandului

7

4/2

1p

I51

Membru în comisia de evaluare a rapoartelor / tezelor de doctorat: I51.1 Membru în comisia de evaluare a
rapoartelor de progres /I51.2 Membru în comisia de susţinere publică a tezei de doctorat

1/4

I52

I52.1 Visiting professor / asociat la universităţi străine de prestigiu / I52.2 Profesor invitat / lector al
federaţiilor internaţionale / ramură de sport / Academiei olimpice (a CIO) / Asociaţii profesionale
internaţionale
Profesor invitat / lector al federaţiilor naţionale / ramură de sport /Academiei Olimpice Române (a COSR) /
Asociaţiilor profesionale naţionale

8/6

I53

4

Pe element
de noutate
/ program/ linie
metodică/
metodologie/
strategie,
confirmată de
beneficiar
Pe fiecare an
/ pe lucrare
finalizată
Pe doctorand,
ultimii
3 ani
Pe raport
/ teză evaluată în
ultimii 3 ani
Cel puţin
o lună/ activitate
Pe
activitate

C. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SERVICIILE INSTITUŢIONALE
Criteriul 8
Ind
Denumire indicator
Punctaj Observaţii
0 1
2
3
I54 Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi
1-5
Pe an
proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii,
universitar,
institutelor de cercetare – în afara atribuţiilor aferente
ultimii 3 ani, pe
funcţiilor de conducere (activităţi în comisi specializate,
activitate
rapoarte instituţionale, activităţi administrativacademice, proiecte de dezvoltare etc.).
I55 Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei
1-5
Pe activitate/
profesionale a insituţiei în mass-media şi în alte
material/ an
instituţii şi organizaţii. (Organizarea de manifestări
univ. În ultimii
ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea
trei ani
la dezbateri în mass-media etc.)
I56 Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
3
Pe activitate/
diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii
parteneriat
publice, ONG-uri etc.
I57 Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1
5/5
Pe curs/
– programe de formare/reconversie profesională,
activitate de
consultanţă ştiinţifică cu rapoarte scrise, studii şi
consultanță/
rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici
program
publice etc./ I57.2 – coordonarea programelor
comunitare ERASMUS, COMENIUS, GRUNDWIG
I58 Membru în organismele de conducere a insituţiilor de
3/2/5/7/4 La data
învăţământ superior sau de cercetare / cluburi sportive:
înscrierii la
I58.1 – director de departament, şcoală doctorală /
concurs
I58.2 – membru în consiliul facultăţii sau al consiliului
ştiinţific al institutului de cercetare / I58.3 – decan,

I59

I60
I61

I62

I63

prodecan, director centru cercetări, director adjunct
institut de cercetări / director club sportiv / I58.4 –
rector, preşedinte Senat, prorector / I58.5 – membru în
Senat
Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional
(CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS,
UEFISCDI, ANC): I59.1 – membru în organismele de
conducere / I59.2 – membru
Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP / expert
ANC
Membru al unor consilii /comisii profesional ştiinţifice
internaţionale/ naţionale: I61.1 – membru în
organismele de conducere internaţionale / I61.2 –
membru / I61.3 – membru în organismele de conducere
naţionale / I61.4 – membru
Membru în grupul de experţi al unor organisme
internaţionale (Consiliul Europei, OECD, UNESCO,
UNICEF etc.)
Antrenor emerit / Profesor emerit / Arbitru
international / Comisar /Observator / pe ramură de
sport

Domeniul

Criteriu

A

C1
C2
C3
C4

5/4

-

3

-

8/7/5/3

-

6

-

6

La data
înscrierii la
concurs

Suma
indicatorilor
I1+......+I5
I6+......+I11
I12+.....+I16
I17+.....+I30

C5

I31+......+I44

TOTAL A

I1+......+I44

C6
B
C7
TOTAL B
C8
C
TOTAL C
TOTAL A+B+C

I45+......+I47
I48+......+I53
I45+.....+I53
I54+.....+I63
I54+.....+I63
I1+......+I63

Condiţii minimale (Ai) (punctaj = Punctajul acordat + Punctaj suplimentar)
Nr.
crt.

Criteriul

Condiţii
Asistent

Condiţii Lector

Condiţii Conferenţiar

Condiţii Profesor

Componenta
didactică /
profesională

1

Activitatea didactică /
profesională
(B)

-

≥ 5 puncte

≥ 24 puncte (C6 ≥4; C7≥20)

≥ 35 puncte (C6 ≥20; C7≥15)

Componenta de
cercetare

2

Activitatea de
cercetare (A)

≥ 15 puncte

≥ 35 puncte

≥ 51 puncte (C1≥7; C2≥7
C3≥20; C4≥9; C5≥8)

≥ 91 puncte (C1≥12; C2≥10;
C3≥40; C4≥13; C5≥16)

3

Recunoaşterea
impactului activităţii
(C)

-

≥5 puncte

≥ 18 puncte

≥ 20 puncte

≥ 15 puncte

≥ 45 puncte

≥ 93 puncte

≥ 146 puncte

Componenta de
evaluare

Componenta de
cercetare

TOTAL

Anexa 3 - PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE
STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

Definiţii, condiţii şi proceduri
Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei sau în domenii de graniţă cu acestea.
Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la
edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică.
Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.
Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură de prestigiu;
1, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura
Academiei sau în reviste cu peer review şi comitet editorial internaţional;
0,50, dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România.
Pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: Web of Science Web of Knowledge, Scopus, EBSCO,
PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein Online, SpringerLink, CEEOL, ScienceDirect, Index Copernicus
International, IBZ, Wilson Education
Index, SSRN, SCIPIO, Urlich’s Web Global Series Directory, Ulrich’s Periodicals Directory, Fachportal paedagogik. DE, CrossRef. Baza de date va fi
revizuită periodic.
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

Standardele sunt grupate pe 3 domenii: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii
instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.
A. Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică
Indicator

Denumirea indicatorului

Puncte

Observaţii

[2+(10xFi)]x2/n
5/n

Pe articol
Pe articol

4/n

Pe articol

5/n

Pe articol

2/n

Pe citare

2,5/n
3/n
2/n

Pe articol
Pe articol
Pe articol

1,5/n

Pe articol

0,5/n

Pe citare

1/n

Pe citare

CRITERIUL C1*
I1
I2

13
I4
I5

Articole in-extenso publicate în reviste cotate Web of Science cu factor de impact (Fi >0)
Articol in-extenso publicate în reviste Web of Science, fără factor de impact; articole in-extenso
publicate în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor internaţionale indexate Web of
Science
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferintelor
internationale indexate BDI, minim 3 baze de date internationale
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare, lexicoane în străinătate, la edituri
de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2)
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings cotate Web of Science

CRITERIUL C2*
I6
I7
I8
I9
I10
I11

Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare, lexicoane la edituri de categoria B
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în proceedings ale conferinţelor internaţionale indexate
BDI
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică (Comisia de
specialitate CNADTCU recomandă lista revistelor)
Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţionate la indicatorii I6, I9 şi în lucrările apărute
la edituri de categoria B
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de
categoria A1, A2

Punctaj
acordat

CRITERIUL C3
I12
I13
I14
I15
I16

Cărţi – tratate, monografii lucrări de specialitate cu autor unic
Cărţi publicate în calitate de coautor
Capitole în volume colective
Volume coordonate
Coordonare colecţie de carte

10 x m
7 x m/n
3 x m/n
5 x m/n
5 x m/n

Pe carte
Pe lucrare
Pe capitol
Pe volum
Pe colecţie

CRITERIUL C4
I17

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate Web of Science
sau BDI)

2 /n

Pe lucrare

I18
I19

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale, organizate în străinătate

1,5 /n
6

I20

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România

5

I21

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale

4

I22

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

6

I23

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România

5

I24

Keynote speaker la conferinţe naţionale

4

I25

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

5

I26

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în România

3

I27

Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale

2

I28

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate
Web of Science sau BDI
Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate
cu Peer-Review
Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice (internaţional/naţional)

1

Pe lucrare
Pe
conferinţă
Pe
conferinta
Pe
conferinta
Pe
conferinta
Pe
conferinta
Pe
conferinta
Pe
conferinta/
workshop
Pe
conferinta/
workshop
Pe
conferinta/
workshop
Pe articol

0.5

Pe articol

I29
I30

5/3

CRITERIUL C5
I31
I32
I33
I34
I35
I36
I37
I38

I39
I40
I41
I42

Director / coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie
internaţională
Director / coordonator de proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare sau programe fundamentale,
prioritare ale Academiei Române, obţinut prin competiţie naţională
Membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie
internaţională
Membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie naţională
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul Universităţii sau
Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetare
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate Web of Science sau BDI
I36.1 – Director / I36.2 – Membru Comitetul Ştiinţific
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu Peer-Review şi comitet editorial
internaţional: I37.1 – Director / I37.2 – Membru Comitetul Ştiinţific
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate recunoscute de comunitatea
academică: I38.1 – Director / I38.2 – Membru Comitetul Ştiinţific

10/8

Pe proiect

8/6

Pe proiect

7

Pe proiect

5
6
7/5

Pe proiect
Pe centru
(laborator)
Pe revista

5/3

Pe revista

3/2

Pe revista

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional - ştiinţifice internaţionale: I39.1 – organismele de
conducere / I39.2 – membru
Membru al unor asociaţii, societăţi profesional - ştiinţifice naţionale: I40.1 – organismele de
conducere /I40.2 – membru
Premiul Academiei Române
Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MCTS etc.

7/4

Pe societate/
asociaţie
Pe societate/
asociaţie
Pe publicaţie
Pe lucrare

4/2
7
4

0

0
0

B. Criterii şi indicatori privind formarea profesională şi ştiinţifică a studenţilor/cercetătorilor

CRITERIUL C6
I43

I44
I45

Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate la editura universităţii sau edituri
recunoscute CNCS (minimum 25% elemente noi):
I43.1 – pentru programele de licenţă
I43.2 – pentru programele de master
I43.3 – pentru programele doctorale
Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete de lucrări practice,
crestomaţii de texte comentate, tehnici de învăţare, seturi de teste, softuri educaţionale etc.)
Iniţierea sau coordonarea unor programe universitare: I45.1 – iniţierea sau promovarea unei noi
discipline de învăţământ (în cazul unei discipline opţionale, dacă aceasta a funcţionat cel puţin doi ani
universitari consecutivi)
I45.2 – iniţierea sau coordonarea unui program de masterat
I45.3 – iniţierea sau coordonarea unui program de doctorat care are la bază o sursă de finanţare
asigurată pe cel puţin trei ani
I45.4 – iniţierea sau coordonarea unui program de pregătire profesională post-universitară

5 / 7 /10

Pe curs

3/5

Pe lucrare

3 / 5 /7 / 4

Pe disciplină/
Pe program/
Pe program/
Pe program

CRITERIUL C7
I46

Utilizarea creativă şi inovarea metodologiilor de formare şi evaluare a competenţelor profesionale ale
studenţilor de către candidat; calitatea prestaţiilor didactice. Documente şi evidenţe, evaluări
colegiale, evaluări ale directorului de departament şi a conducerii facultăţii, evaluări realizate de
studenţi, autoevaluare pe baza unei fişe standard, observaţii curente, susţinerea unei activităţi
didactice în faţa comisiei de concurs etc.

5 -10

Pe
activităţile
realizate pe
o perioadă
de trei ani

I47

4/2

I48

I47 Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor
I47.1 – activitatea de coordonare ştiinţifică
I47.2 – finalizarea tezei de doctorat
Membru în comisia de îndrumare a doctorandului

I49

Membru în comisia de evaluare a tezelor de doctorat

3

I50

Visiting professor / profesor asociat la universităţi străine de prestigiu

8

I51

Susţinerea de conferinţe sau cursuri invitate la universităţi din străinătate sau din ţară ca urmare a
unei invitaţii oficiale din partea instituţiei gazdă/organizatoare

4/2

Pe fiecare
an /lucrare
finalizată
Pe student
doctorand,
în ultimii 3
ani
Pe teză
evaluată în
ultimii 3
ani
Cel puţin o
lună
Pe
conferinta /
curs invitat

C. Criterii şi indicatori de performanţă privind serviciile instituţionale

1

0

0

0

0
0

CRITERIUL C8
Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii,
universităţii, institutelor de cercetare – în afara atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi
în comisii specializate, rapoarte instituţionale, activităţi administrativ-academice, proiecte de
dezvoltare etc.)
Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte
instituţii şi organizaţii. (Organizarea de manifestări ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii,
participarea la dezbateri mass-media etc.)
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat instituţional cu diferite asociaţii profesionale de
profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc.

1-5

I 55

Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi instituţiei:
I55.1 – programe de formare/reconversie profesională în domeniu, consultanţă ştiinţifică cu rapoarte
scrise
I55.2 – coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, GRUNDWIG

5/5

I56

Membru în organismele de conducere a instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare:
I56.1 – director de departament, şcoală doctorală
I56.2 – membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului de cercetare
I56.3 – decan, prodecan, director, director adjunct institut de cercetări
I56.4 – rector, preşedinte Senat, prorector
I56.5 – membru în Senat
Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS,
UEFISCDI, ANC)
I57.1 – membru în organismele de conducere
I57.2 – membru
Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC
I59 Membru al unor consilii/comisii profesional ştiinţifice internaţionale:
I59.1 - membru în organismele de conducere
I59.2 - membru
Membru în grupul de experţi ai unor organisme internaţionale (Consiliul Europei, OECD, UNESCO,
UNICEF etc.)

2 / 1 /4 / 7 /3

I52

I53

I54

I57

I58
I59

I60

1-5

1-5

Pe an
universitar;
în ultimii 3
ani
Pe an univ.;
ultimii 3
ani
Pe an univ.;
ultimii 3
ani
Pe curs de
formare,
activităţi de
consultanţă
/ Pe
program

5/4

0

3
8/7

0
0

6

0

Componenta de evaluare

Nr. Criteriul
crt.
Componenta didactică/profesională 1
Activitatea didactică / profesională (B)
C6+C7
I43 – I51
2
Activitatea de cercetare (A)
C1+C2+C3+C4+C5
I1 – I42
Componenta de cercetare
3
Recunoaşterea impactului activităţii (C)
I52 – I60
TOTAL

Notă: C1* şi C2* se cumulează

Condiţii asistent Condiţii lector Condiţii Conferenţiar Condiţii profesor
≥5

≥13

≥26

≥46

≥16

≥27

≥67

≥124

≥4

≥10

≥18

≥30

≥ 25 puncte

≥ 50 puncte

≥ 111

≥ 200

Anexa 4

Activităţi administrative şi de reprezentare instituţională în folosul facultăţii și al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Categoria
Activitatea cu studenţii

Activitatea
1. Îndrumarea şi participarea la sesiunile
ştiinţifice studenţeşti

2. Activitate didactică desfășurată cu studenții
Erasmus incoming

Punctaj
Câte 1,5 puncte pentru fiecare activitate
(îndrumare, participare la susțineri, comitet
de organizare)
0,5 puncte/activitate

Punctaj
Ultimii 5 ani universitari

Total

Participarea la dezvoltarea
instituţională

1. Implicarea în viaţa academică şi administrativă a
departamentului/facultății /universității (planuri operaţionale,
analize, evaluări, strategii etc) , care exced fişei postului
2. Participare la elaborarea de metodologii, regulamente,
proceduri,
ghiduri
instituţionale
pe
linie
de
învăţământ/cercetare
3.Contribuţii la elaborarea şi la implementarea politicilor şi a
strategiilor de dezvoltare a facultăţii şi a universității (proiecte
de dezvoltare, rapoarte, activităţi în comisii specializate etc),
pe bază de raport pentru fiecare activitate
4. Organizare programe noi de licență, programe de masterat,
cursuri postuniversitare (planuri învățământ, rezultate ale
învățării, dosare de înscriere a calificărilor în RNCIS etc.)
5. Participarea la activităţi profesional-administrative:
- târguri educaţionale, promovarea universittății/facultății în
diferite medii, zilele facultății
6. Dezvoltarea de relaţii de parteneriat interinstituţional
național /internațional: acorduri încheiate cu alte unităţi de
învăţământ, acordurile care au ca obiect activități ştiinţifice,
culturale, economice; acordurile de cooperare didactică și de
cercetare etc.
7 .Participare la organizarea conferințelor din cadrul
departamentelor
8. Atragerea de noi surse de finanțare

Promovarea imaginii
departamentului/facultății

Participări în comisii de
concursuri didactice

9. Membru în: Senatul ASE, Comisia de Etică, consiliul
facultății, consiliul departamentului, director centru de
cercetare sau alte funcții neretribuite
1.
Participare, în calitate de reprezentant al ASE, în diferite
comisii de specialitate la nivel național
2.
Premii/Distincții
obținute
din
partea
altor
universității/instituții publice
Sunt luate în calcul comisiile de concurs din care candidatul a
făcut parte, cu mențiunea universității, facultății,
departamentului și a postului din Statul de funcții
TOTAL GENERAL

1,5 puncte/activitate
activitățile legate de întocmirea dosarelor de acreditare a
specializărilor din cadrul facultății;
1,5 puncte/material elaborat
(nu se punctează activitatea de aprobare prin vot la
nivelul structurilor cu atribuții în acest sens)
2 puncte/activitate

5 puncte/program (o singură dată)
5 puncte/dosar
1 punct/participare

1 punct/parteneriat național
2 puncte/parteneriat internațional

1 punct/conferință /an
2 puncte/acord de colaborare/parteneriat (materializat
în sponsorizări)
2 puncte pe funcție/an

Notă: Fiecare candidat va întocmi un raport detaliat pentru fiecare activitate

5 puncte/comisie/an
5 puncte/distincție
1,5 puncte/președinte
1 punct/membru

Antet facultate

Anexa 5

RAPORTUL COMISIEI DE CONCURS

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Grad
didactic

Departament

Îndeplinire
standarde
minimale
Da/Nu

Punctaj pentru
activitatea
științifică în
ultimii 5 ani

Puncte
merit

Punctaj pentru
implicarea în
rezolvarea
problemelor
comunității
academice

Puncte merit

Total puncte
merit

Dată

Semnătură

Preşedinte:

……………………………..

……………………………..

Membri:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Observaţii

Anexa 6
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea .............................................

Rezultatul concursului de acordare a gradațiilor de merit la nivel de facultate

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Grad Departament
didactic

Puncte merit

Decan,
.................................................................

Admis/Respins

Anexa 7
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Grad didactic

Facultate

Rector,

.................................................................

Departament

