
Anexa 1.
                                                                                             

Nr.

Ctr.
Categorii activități Tip activității 

Contribuția 

Autorilor

Punctaj

unitar 

(P)

Nr. 

(n)
Justificarea activității evaluate

Total

(n·P)
Obs.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
 ISI cu factor de impact calculat şi/sau 

scor relativ de influenţă cumulat

(50+100xfactor de 

impact) / nr.autori
 ISI fără factor de impact 50 / nr.autori

ISI proceeding (lucrări la conferinţe 

indexate ISI)
50 / nr.autori

Alte reviste 20 / nr.autori
 Proceedinguri în conferinţe 

internaţionale din străinătate
20 / nr.autori

 Proceedinguri în conferinţe 

internaţionale din ţară 
15 / nr.autori

Brevete OSIM 100 / nr.autori

Brevete înregistrate 50 / nr.autori

Director                            
3% x (valoarea dotărilor 

+ regia UP)

Membru                        
1,5% x  (valoarea 

dotărilor + regia UP)

Director                            
1% x (valoarea dotărilor 

+ regia UP)

Membru                          
0,2% x (valoarea 

dotărilor + regia UP)

Director                          
1% x  (valoarea 

dotărilor + regia UP)

Membru                             
0,2% x (valoarea 

dotărilor + regia UP)

Director                            
1% x (valoarea dotărilor 

+ regia UP)

Membru în echipa de 

management               

0,2% x (valoarea 

dotărilor + regia UP)

Publicaţii în edituri internaţionale 

(nr.pct./100 pag.)

(100 / 100 x nr.total 

pag.) / nr.autori

 Contracte cu mediul de afaceri (valoare 

în lei)

Funcţia:………………………………………………………………….

Şef ierarhic:……………………………………………………………..

1

Contracte internaționale

sau naționale  (Contracte încheiate 

prin Universitate)                                     

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA ……………………………………………………..
DEPARTAMENTUL……………………………………………….

Publicaţii în reviste naţionale sau 

internaţionale şi proceedinguri

PROCEDURĂ

De evaluare pe perioada 2010-2014  în vederea acordării gradaţiei de merit 

pentru perioada 2015-2019 a d-nului/d-nei:

Nume, prenume, grad didactic: ……………………………………….

3

Brevete2

Contracte POSDRU                                  

(Valoare în lei)

 Contracte internaţionale                     

(valoare în Euro)

 Contracte CNCSIS, PNCDI, CEEX 

(valoare în lei)

Articole indexate BDI 35 / nr.autori



Capitole de cărţi la edituri 

internaţionale (nr.pct./100 pag.)

(100 / 100 x nr.total 

pag.) / nr.autori

Cărţi publicate în edituri naţionale 

recunoscute CNCS (nr.pct./100 pag.)

(80 / 100 x nr.total pag.) 

/ nr.autori

Capitole de cărţi la edituri naţionale 

recunoscute CNCS (nr.pct./100 pag.)

(80 / 100 x nr.total pag.) 

/ nr.autori

Materiale didactice în format tipărit 

fără ISBN (nr.pct./100 pag.)

(30 / 100 x nr.total pag.) 

/ nr.autori

Academia Română  și 

academii străine de 

științe

100

Academii de științe 

recunoscute 

instituțional

50

Străine 30
Naționale 20

Conducere universitate 20 /an în conducere

Conducere 

facultate
16 /an în conducere

Conducere 

departament/Școala 

Doctorală/Centru/ Club 

Universitar ”Știința 

Petroșani”

12 /an în conducere

Membru Senat 6 /an în conducere
Membru în Consiliul 

Facultății
4 /an în conducere

Responsabil 150

Membru 75

Responsabil 100

Membru 80/nr. membrii

Întocmire documentaţie în vederea 

clasificării universităţii, a programelor 

de studii, ierarhizarea U-Multi Rank

30

Reviste ISI 50/volum/an

BDI străine 40/volum/an

BDI din țară 30/volum/an

Reviste ISI 100/volum/an

BDI străine 80/volum/an

BDI din țară 60/volum/an

Editor şef sau editor şef adj. la 

Procedings -urile unor manifestări 

științifice internaționale

40/volum/an

Organizații profesional - științifice

Management universitar

Întocmire documentaţie pentru 

autorizare / acreditare / evaluare 

programe de studii şi acreditări 

laboratoare

7 Alte activităţi

Membrii în comitete ştiinţifice de 

recenzare a revistelor recunoscute 

CNCS şi internaţionale

4

5
Organisme profesional ştiinţifice 

naţionale sau internaţionale

Cărţi, manuale

Editor şef sau editor şef adj. La reviste 

de prestigiu

6

Academii 

Întocmire documentaţie acreditare 

instituţională



Membru în comitetul editorial la reviste 

de prestigiu 

ISI, BDI străine, BDI din 

țară
30/volum/an

Internaţionale 35/editură

Recunoscute CNCS 30/revistă

Evaluator ARACIS înscris în RNE, 

Membru CNATDCU, Membru Comisia 

CEAC sau Comisia Tehnică din UP

50

Internaţionale 15 /premiu 

Naţionale 10 /premiu

Internaţionale 
8/ lucrare/echipă/ 

sportiv individual

Naţionale
4/lucrare/echipă/ 

sportiv individual
În afara UP 10/teză

În cadrul UP 5/teză

Formare și dezv prof. 5 / modul
Reconversie 20 /ciclu

Coordonare program studii 7 /an
Visiting profesor 20 /program
Acreditare laborator de cercetare 50/laborator

30 /laborator
10/stand

Internaţionale 30
Naţionale 15

Membru în Comisia de Admitere 20/an
Academice 15/manifestare

Studenţeşti 10/manifestare

Comisia de evaluare va analiza punctajul pe baza documentelor depuse la dosar.
Criterii de eligibilitate:
1. Vechime minimă: 10 ani
2. Titlul ştiinţific de doctor
3. Punctaj minim: 500 puncte

Obs.: Şefii ierarhici sunt:

▪ Rectorul pentru prorectori, cancelar şi decani

▪ Şeful de catedră/departament pentru membrii catedrei fără funcţii la nivelul Senatului
▪ Decanul pentru şefii de catedră / departament
▪ Prorectorii pentru directorii de departamente şi centre din subordine

0TOTAL GENERAL PUNCTAJ

Referent teze de doctorat

Membru în comitete de organizare a 

manifestărilor ştiinţifice

Distincţii, medalii, premii 

academice/științifice

Înfiinţarea de laboratoare, standuri noi

Coordonarea cursurilor postuniversitare

Coordonare lucrări ştiinţifice premiate 

la manifestări studenţeşti, coordonarea 

sportivilor premiaţi la competiţii şi 

selecţionaţi în loturi naţionale

Referent la edituri internaţionale şi 

naţionale recunoscute CNCS

Coordonare lucrări ştiinţifice 

nepremiate la manifestări studenţeşti, 

coordonarea sportivilor nepremiaţi la 

competiţii

Punctajele pentru activitatea științifică a fiecărui candidat vor fi luate în considerare numai în condițiile în care activitatea de cercetare științifică a acestuia a fost raportată pentru dosarul de 

autoevaluare instituțională. 



Declar pe proprie răspundere că cele mai sus sunt conform cu realitatea

Data: ………………………………………….. Semnătura:  …………………………………………………


