
  
 
 
 
 
 

Anexa 2.1 
 

Fișa de autoevaluare 
a candidatului ........................................................în ultimii 5 ani universitari (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) 

pentru obținerea gradației de merit acordată personalului didactic 
 
I Descrierea succintă a poziției ocupate și a activităților specifice postului 
 
 
 
II Descrierea performanțelor înregistrate 
 Criteriul I: Dimensiune didactică - pondere 40% din punctajul total 

A B C D E 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 
proprie) 

Numărul de realizări ale 
candidatului, raportat la 
specificul indicatorului 

Descrierea detaliată a indicatorului 
(realizările propriu-zise) 

Punctajul obținut de 
candidat pentru indicator 
(coloana B x coloana C) 

1. Elaborarea de materiale 
didactice: ȋndrumare, culegeri, 
suporturi de studiu pentru 
cursuri şi seminarii pe diverse 
suporturi 

10/material    

2. Introducerea de cursuri noi 
(inclusiv la Școala Doctorală) 

15/curs    

3. Membru ȋn comisii de licenţă 
și disertaţie  

3/comisie    

4. Membru ȋn comisii de 
concursuri pentru posturi 

3/comisie    
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didactice/cercetare; sesiuni 
ştiinţifice studenţeşti 
5. Lucrări de licenţă și masterat 
coordonate 

5/lucrare 
(se împarte la numărul 

de coordonatori) 

   

6. Teze de doctorat coordonate 10/lucrare 
(se împarte la numărul 

de coordonatori) 

   

7. Visiting Profesor - invitat la 
o universitate de prestigiu din 
străinătate, mai mult de o lună 

30/stagiu    

8. Membru ȋn comisii de 
susținere publică a unor teze de 
doctorat naționale sau 
internaţionale* 

6/comisie    

9. Organizarea-coordonarea de 
ateliere, cercuri de studii, 
sesiuni ştiinţifice ale 
studenţilor, excursii de studii 

5/activitate    

10. Activitate de tutoriat 
(îndrumător de an) 
 

10/grup/an    

Punctaj total C I 
 Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți 
C I 

 Criteriul II: Dimensiune științifică - pondere 40% din punctajul total 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 
proprie) 

Numărul de realizări ale 
candidatului, raportat la 
specificul indicatorului 

Descrierea detaliată a indicatorului 
(realizările propriu-zise) 

Punctajul obținut de 
candidat pentru indicator 
(coloana Bx coloana C) 

1. Monografii, cărţi, tratate 
originale (ȋn prima ediţie) 
publicate ȋn edituri recunoscute 
național sau internațional* 
(liste CNCS/CNATDCU) 

30/titlu 
Se împarte la nr. autori 

   

2. Studii sau capitole ȋn volume 
colective publicate la edituri 
recunoscute național sau 
internațional* (liste 

10/studiu 
Se ȋmparte la nr. autori 

   



CNCS/CNATDCU) 
3. Articole publicate ȋn reviste 
ştiinţifice 
a) indexate ISI 
b) indexate BDI  
c) neindexate 

a) 15/art. 
b) 10/art. 
c) 5 /art. 

Se ȋmparte la nr. autori 

   

4. Editare-coordonare de 
volume colective apărute la 
edituri recunoscute național sau 
internațional* (liste 
CNCS/CNATDCU) 

10/vol. 
Se ȋmparte la nr. coord. 

   

5. Lucrări publicate în 
volume/proceedings ale 
conferințelor științifice 
naționale sau internaționale* 

10/art. 
Se ȋmparte la nr. autori 

   

6. Recenzii pentru edituri sau 
publicate ȋn reviste indexate 
BDI/ISI, recunoscute pe plan 
național sau internațional* 

3/recenzie 
Se ȋmparte la nr. autori 

   

7. Traduceri de specialitate 
/ediții de documente cu aparat 
critic publicate ȋn edituri 
recunoscute (liste 
CNCS/CNATDCU) 

15/vol. 
Se  ȋmparte la nr. trad. 

   

8. Comunicări prezentate la 
manifestări ştiinţifice 
recunoscute pe plan național 
sau internațional* 

5/comunic. 
Se ȋmparte la nr. autori 

   

9. Conferințe științifice invitate 
(lectures) la o 
universitate/instituție de 
cercetare de prestigiu din 
străinătate 

10/conf. 
Se ȋmparte la nr. autori 

   

10. Premii naționale sau 
internaționale* acordate pentru 
publicații științifice 

15/premiu    

11. Granturi de cercetare, 
individuale sau în echipă, 

a) 5 ind/10 e 
b)10 ind/30e 

   



câștigate prin competiţie ca 
director de proiect: a) 
instituționale; b) naționale 
c) internaționale 

c)15 ind/45 e 

12. Coordonator sau membru în 
grupuri/ centre de cercetare 
atestate de UBB 

10 coord./gr. 
5 membru/gr 

   

13. Visiting researcher - invitat 
la o universitate/instituție de 
cercetare de prestigiu din 
străinătate, cel puțin o lună 

20/stagiu    

14. Calitatea de cercetător 
asociat la centre de 
cercetare/universități din 
străinătate 

10/centru/an    

15. Membru ȋn academii de 
ştiinţă și artă, naţionale sau 
internaţionale* 

30/academie    

16. Membru ȋn asociaţii 
profesionale pe plan național 
sau internațional* 

6/asociație    

17. Membru ȋn colective 
editoriale ale unor reviste 
recunoscute pe plan național 
sau internațional* 

10/colectiv    

18. Membru ȋn echipe de 
evaluare a cercetării ştiinţifice 
la nivel național sau 
internațional* 

10/echipă /activitate    

19. Organizator sau membru în 
comisia de organizare a unor 
manifestări ştiinţifice naţionale 
sau internaţionale* 

10 org./ev. 
5membru/ev. 

   

20. Premii și distincţii 
academice, ordine naţionale sau 
internaţionale* 

25/premiu    

Punctaj total C II 
 Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți 



C II 

 Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate) - pondere 20% din punctajul total 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 
proprie) 

Numărul de realizări ale 
candidatului, raportat la 
specificul indicatorului 

Descrierea detaliată a indicatorului 
(realizările propriu-zise) 

Punctajul obținut de 
candidat pentru indicator 
(coloana Bx coloana C) 

1. Expert ȋn comitete de lucru 
de specialitate naționale sau 
internaţionale* 

10/comitet /an    

2. Membru ȋn comisii, consilii 
de specialitate naţionale 
(ARACIS, CNATDCU, CNCS 
etc.) sau internaţionale* 

15/comisie /an    

3. Elaborarea de documente de 
acreditare/ evaluare/ranking-uri 

15/document    

4. Programe noi de studii 
autorizate sau acreditate 

15/program    

5. Coordonarea unor programe 
de studii de licență, masterat, 
doctorat, ID/IFR 

10/program /an    

6. Înfiinţarea, amenajarea, 
ȋntreţinerea centrelor de 
excelență (cercetare) 

15/centru    

7. Întocmirea şi coordonarea 
unor proiecte ale facultăţii, tip 
ROSE, POCU etc.  

10/program /an    

8. Participarea la activități care 
contribuie la 
elaborarea/implementarea unor 
politici publice 

5/activitate    

9. Contribuţii la ȋmbunătăţirea 
calităţii procesului educaţional: 
- membru ȋn Consiliul 
Departamentului/ Școlii 
Doctorale 
- membru ȋn Consiliul 
Facultăţii 
- membru ȋn Consiliul de 
Administraţie 

5/consiliu/an    



- membru ȋn Senatul 
Universităţii 
10. Membru/coordonare de 
comisii de 
specialitate/consilii/oficii/centre 
ale UBB (ex: Consiliul 
Științific, Consiliul Didactic) 
sau ale 
facultății/departamentului 

10 membru / comisie/an 
15 coord./ comisie/an 

   

11. Examene grad II, vizite 
grad I 

5 /ex.-viz.    

12. Premii şi menţiuni obţinute 
cu studenţii ȋn cadrul cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti ȋn plan 
local, naţional sau 
internaţional* 

5/premiu    

13. Participarea la/organizare 
de școli de vară cu activități 
academice dedicate 
elevilor/studenților 

2 part./ev. 
5 org./ev. 

   

14. Organizarea de manifestări 
culturale pentru comunitate 
(seri culturale, dezbateri, mese 
rotunde, lansări de carte etc.) 

5/activitate    

15. Participare la/organizare de 
conferințe/ 
evenimente/workshopuri/mese 
rotunde/școli de vară/etc. cu 
mediul de afaceri și/sau pentru 
comunitate 

2 particip/ev 
5 organiz./ev 

   

16. Activități civice organizate 
în calitate de membru UBB 
și/sau în legătură cu profesia 

5/activitate    

17. Contribuții mass-media 
(programe TV, radio, presa 
scrisă, inclusiv cea culturală și 
de atitudine civică) în calitate 
de membru UBB și/sau  în 

3/activitate    



legătură cu profesia 
18. Contribuții la 
evenimente/campanii de 
popularizare a 
științei/promovare a 
universității 

5/activitate    

19. Elaborarea orarului 5/activitate/ semestru    

Punctaj total C III 
 Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți 
C III 

PUNCTAJ TOTAL  

 Media ponderată a 
punctajelor obținute 

la fiecare criteriu: 
0,4 x CI + 0,4 x CII 

+ 0,2 x CIII 
 

*Notă: Pentru categoria „internațional”, punctajul indicatorului se mărește cu 50% 

  

Semnătura,…………………………………………. 

 
 


