
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA de ŞTINŢE 

 
ANEXA 1 

GRILA DE APRECIERE 
în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru personalul didactic 

 
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 14.01.2021 

 
În conformitate cu prevederile din Metodologia de acordare a gradaţiilor de merit pentru personalul didactic, aprobată de 
Consiliul de Administrație al UCV în data de 9 decembrie 2020, se adoptă următoarea structură de criterii, indicatori și activități  
care se vor avea în vedere la ierarhizarea candidaturilor de la Facultatea de Științe. 
 
Note: 

1) Evaluarea se va realiza pentru cele 3 criterii prevăzute în ”Metodologia de acordare a gradației de merit pentru personalul 
didactic”, cu următoarele punctaje de referinta :  

- Criteriul 1: Activitate didactica: punctaj de referinta - 40p 

- Criteriul 2 - Activitatea de cercetare și științifică: punctaj de referinta -30 p 

- Criteriul 3: Activități în comunitatea academică și cu studenții: punctaj de referinta -30p 

2) Pentru fiecare candidat se va calcula punctajul individual pentru fiecare criteriu prin însumarea punctajelor alocate fiecărei 
activităţi și rezultate luate în considerare pentru respectivul criteriu, conform prezentei grile. Se au în vedere doar activități 
și rezultate cu afilierea Universității din Craiova, din ultimii 5 ani, anteriori acordării gradației de merit.   

3) Punctajul alocat candidatului la un criteriu se obţine prin formula: 

  criteriu referinta Punctaj
criteriu) referinta punctaj candidati, (Punctajemax 

criteriu individualPunctajcriteriu alocat  Punctaj ´=



4) Punctajul final al candidatului se obtine prin insumarea punctajelor alocate la cele 3 criterii. 
 

 
 

ACTIVITĂȚI, REZULTATE ȘI PUNCTAJE 
 

 
Nr Criteriu/Indicator/Activitate Punctaj acordat OBS 

Criteriul 1: Activitate didactică (punctaj de referinţă  - 40p) 
 Indicator 1.1: Elaborare de materiale didactice pentru studenți 

1.1.1 Publicarea în edituri recunoscute CNCSIS1 a unei cărți cu ISBN, 
având caracter didactic (curs/seminar/lucrări practice)2: 
a) ȋn limba română 
b) ȋn limba engleză (pt program de studiu in limba straina) 

 
 

3p/nr autori 
3,5p/nr autori 

1Cf. ultimei clasificări 
disponibile 
2Se punctează o singură 
dată, în anul publicării 

1.1.2 Publicare material didactic ȋn format digital pe pagina web a 
departamentului 
a)  curs, caiet de seminar, îndrumar de laborator 

 
b) materiale didactice media editate (curs, seminar, lucrări 
practice etc.) 

 
 

2p/nr.autori 
 

2p per disciplină 

Se punctează o singură 
dată, și trebuie să fie 
disponibil la momentul 
evaluării. 
Materialul postat trebuie sa 
acopere  minim 50% din 
continutul  cursului, 
seminarului, lucrarilor 
practice 

1.1.3 Predarea unei discipline noi (curs, seminar, laborator): 1p  Se punctează o singură dată, în 
anul primei predării efective 

 Indicator 1.2: Implicare în activități didactice 
1.2.1 Îndrumarea de lucrări    

a)  licenţă 
b) disertatie 
c) absolvire curs postuniversitar 

0,5p/lucrare susţinută Maxim 10 lucrări licenţă + 
disertaţie+absolvire pe an 
academic 

d) Doctorat cu confirmare CNATDCU 4p/ lucrare confirmată  
1.2.2 Activitate ȋn comisii doctorale/ abilitare 



a) membru în comisia de îndrumare pentru studenți doctoranzi  
b) membru în comisii susţinere doctorat/abilitare la alte 
universități decât UCV 

0,5/an 
1p/comisie 

Pentru fiecare doctorand 

1.2.3 Participare ȋn comisiile de admitere   
a)  licență 
b) master 

 
2p/comisie  
1p/comisie  

 

1.2.4 Participare ȋn comisiile de finalizare  studii 
a) licență 
b) master 

 
1p/comisie 

0,5p/comisie 

 

1.2.5 Organizarea și coordonarea activității de practică/practică 
pedagogică a studenților: 

1p/an  

1.2.6 Îndrumarea practicii studenților în calitate de tutore 0.25/student ȋndrumat Maxim 5 p  
1.2.7 Elaborare dosar evaluare/acreditare program de studiu în calitate 

de: 
a) coordonator 
b) membru  

 
3p/dosar 
 1p/dosar 

 

  
Criteriul 2 - Activitatea de cercetare și științifică (punctaj de referință: 30 p) 

 Indicator 2.1: Contribuția științifică 
2.1.1 Autor de: 

a) monografii științifice publicate în edituri de prestigiu, indexate 
(editura sau cartea ca atare) în Web of Science 
b) monografii științifice publicate în alte edituri din străinătate 
sau ȋn edituri recunoscute CNCSIS1 
c) capitole/articole în monografii științifice publicate în edituri 
de prestigiu, indexate (editura sau cartea ca atare) în Web of 
Science 

 
4p/nr autori 

 
2p/nr autori 

 

 
 
 
1Cf. ultimei clasificări 
disponibile 

2.1.2 Editor de monografii științifice (inclusiv Proceedings): 
a) publicate în edituri de prestigiu, indexate (editura sau cartea ca 
atare) în Web of Science 
b) publicate în edituri recunoscute CNCSIS1 

 
3p/nr editori 

 
1p/nr editori 

Se punctează o singură 
dată, în anul publicării. 
 
1Cf. ultimei clasificări 
disponibile 

2.1.3 Activitate in echipa unui grant cercetare obținut prin competiție   

capitolautorinrvolumcapnr
p

*
4



naţională/internațională cu derulare financiară prin UCV 
a) Coordonator/responsabil ştiintific 
b) Membru 

 
2p/an 

0,5p/an 
2.1.4 Coordonator contracte de cercetare cu terţi (necompetitive), cu 

derulare financiară prin UCV (se consideră numai sumele 
ȋncasate efectiv de UCV ȋn ultimii 5 ani) 

Valoare cumulată 
contracte /10.000 

Euro 
 

- Se consideră raport Ron/Euro 
la data semnării contractului. 
- Maxim 4p  /activitate 

 Indicator 2.2: Cercetare științifică 
2.2.1 Articole publicate în reviste cotate ISI (în  clasificarea UEFISCDI în anul apariției, ȋn 

funcţie de AIS) 
 

a) articol publicat în Nature sau Science 
b) articol publicat în reviste din zona roșie 
c) articol publicat în reviste din zona galbenă 
d) articol publicat în reviste din zona albă 
e) articol în reviste, volume indexate ISI, fără factor de impact 

10p/nr autori 
4p/nr autori 
2p/nr autori 
1p/nr autori 

0,5p/nr autori 

 

2.2.2 Articole publicate în Proceedings-urile unor conferințe internaționale  
sau reviste necotate ISI dar indexate în baze de date internaționale: 
Mathematical Reviews (MathSciNet), Zentralblatt fur Mathematik 
(Emis), Scopus, IEEE Explore, EBSCO, ERIH Plus, Chemical 
Abstract,  
ProQuest, CEEOL, Ulrichsweb, Index Copernicus,  GEOREF, 
Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog. 

 
 

0,5p/nr autori 

 

2.2.3 Citări ale articolelor proprii acumulate în ultimii 5 ani  
a) ȋn reviste indexate ISI  
b) ȋn alte publicaţii: cărţi, articole indexate BDI, etc.  

 
0,15p/citare 
0,05p/citare 

Se prezintă dovezi,  extrase 
(print screen-uri) din bazele de 
date.  
Se elimină autocitările.      

2.2.4 Obtinere brevet ( având ca titular UCV) 
a) internaţional (EPO, USPTO sau WIPO) 
b) național (OSIM) 

 
4p/nr autori 
3p/nr autori 

 

2.2.5 Premiul Academiei Române sau al altor foruri științifice 
echivalente 
 

4p 
 

Se punctează o singură 
dată, în anul anunțării 
premiului 

  



Criteriul 3: Activități în comunitatea academică și cu studenții ( punctaj de referință - 30p) 
 Indicatorul 3.1: Activități suplimentare cu studenții 
3.1.1 Organizarea unor activități științifice cu studenții, necuprinse în fișa postului și neremunerate (se vor considera activități care 

au presupun alocarea a minim 10 ore/activitate): 
a) organizare cercuri științifice/seminarii ştiinţifice/școli de vară 
 
b) organizare sesiuni științifice studențești 
c) pregătiri studenți / propuneri subiecte pentru concursuri 
studențești naţionale sau internaţionale  
d) îndrumare lucrări studenți prezentate la sesiuni ştiinţifice sau 
publicate 

2p/ cerc sau seminar 
sau şcoală vară (anual) 

1p/sesiune 
1,5/concurs 

 
0,5/lucrare 

 
 
 
 
 
 

3.1.2 Activitate ȋn echipa unor proiecte, altele decât cele de cercetare, 
obținute prin competiție naţională/internațională cu derulare 
financiară prin UCV 

a) Coordonator/responsabil ştiintific 
b) Membru 

 
 
 

1p/an 
0,25p/an 

 
Se puncteaza o singura data 
in proiect 

3.1.3 Organizarea unor activități de tutoriat și consiliere, altele decât cele cuprinse în proiecte  
a) îndrumător an (tutore de an) 
b) responsabil Erasmus 
c) organizare vizite și întâlniri cu angajatori 

1p/an 
1p/an 

0,5p/activitate 

 

 Indicatorul 3.2: Activitate în comunitatea academică 
3.2.1 Activitate în Societăți științifice naționale/internaţionale din domeniul de activitate al candidatului 

a) Membru în organisme de conducere  
b) Membru 

2p/societate 
1p/societate 

 

3.2.2 Membru în comisii naționale guvernamentale (ARACIS, 
CNATDCU, UEFISCDI, etc) 

1p/comisie  

3.2.3 Activitate pentru editare/publicare reviste 
a) Editor șef: 
       a1)revistă indexată ISI 
       a2)Anale UCV/ reviste BDI 
b) Membru în comitetul editorial: 
      b1) revistă indexată ISI  
      b2)revistă indexată BDI 

 
4p 
2p 
 

2p 
1p 

Se punctează o singură dată 
pentru ciclul de 5 ani considerat 
 
Se punctează o singură dată 
pentru ciclul de 5 ani considerat 
 



c) Referent pentru reviste indexate ISI: 0,2p /referat Se justifică prin portofoliul de la 
reviste 

3.2.4 Organizare conferinţe: 
a) membru în comitetul științific al unor conferințe internaționale 
b) membru în comitetul de organizare conferință la UCV  

     0,5p/conferinţă 
0,5p/conferinţă 

 

3.2.5 Dezvoltare/îmbunătățire infrastructura (IT sau de laborator)  Valoare/10.000 euro Maxim 4 puncte 
3.2.6 Platforme/site-uri web de interes pentru comunitatea academică 

a) dezvoltare 
b) mentenanţă 

 
4p/produs 

1p/an 

 

3.2.7 Atragere sponsorizări în interesul comunității academice Valoare/10.000 ron Maxim 4 puncte 
3.2.8 Ȋntocmire orar  0,25p/semestru Certificare a Directorului de 

Dept. 
3.2.9 Promovarea imaginii facultății/departamentului și a programelor de 

studii  
0,5p/activitate Certificare a Directorului de 

Dept. 
3.2.10 Organizarea sau participarea la activități pentru atragerea elevilor 

spre discipline științifice: concursuri școlare, olimpiade, pregătiri 
bacalaureat  

1p/an Certificare a Directorului de 
Dept. 

    
    
 Indicator 3.3: Recunoașterea națională și internațională 
3.3.1 
 

Titluri acordate de foruri academice sau universităţi  
a) membru al Academiei Române  10p Se punctează o singură dată, 

în anul nominalizării 
b) membru corespondent al Academiei Române sau al altor 

academii recunoscute  
7p Se punctează o singură dată, 

în anul nominalizării 
c) Doctor/Profesor Honoris Causa     2p/titlu  
d) cercetător asociat   1p/asociere  

3.3.2 Premii acordate de foruri ştiinţifice/ organizaţii profesionale sau obţinute la conferinţe 
a) premiu acordat de organizații profesionale/științifice ȋn 1p Se punctează o singură dată, 



domeniul de activitate al candidatului 
b) premiu obţinut la conferințe naţionale/internaționale 

 
1p 

în anul anunțării premiului 

3.3.3 Invitaţii la universităţi din străinătate sau la conferinţe 
a) profesor invitat/stagiu cercetare la universități din străinătate  
b) keynote speaker/ lectură invitată la conferințe internaționale  

1p/activitate 
0,5p/conferinţă 

 

 


