
 

 

Regulament în vederea acordării  gradaţiilor de merit la 

Departamentul de Informatică, 
Facultatea de Matematică şi Informatică 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 19.09.2017 
 
 
 

Gradaţiile de merit se acordă, fără discriminare, cadrelor didactice titulare din facultate conform 

următoarelor criterii: 
 

I. Activitatea didactică 20% 

II. Cercetarea științifică 45% 
 

III. Recunoașterea națională și internațională 
 
 
 
 

10% 

IV. Activitatea cu studenții  10% 

V. Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB 15% 

 

Se vor lua în considerare doar activităţile care nu sunt remunerate desfăşurate în ultimii 5 ani integrali: de 
exemplu, în octombrie 2017 se va evalua perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 şi 1 octombrie 2017. 

 
Punctajele candidaţilor de la fiecare categorie se împart la cel mai mare punctaj din categoria respectivă şi 

se înmulţesc cu 20, 45, 10, 10 respectiv 15 (pentru cele cinci categorii). Punctajul final se obţine prin 

însumarea punctelor obţinute mai sus la cele cinci categorii. 

 
Gradaţiile de merit se distribuie pe departamentele facultăţii, iar în fiecare departament în parte în aşa fel 

încât, cel puţin o dată la fiecare 4 ani câte o gradaţie de merit să fie alocată fiecărei din următoarele două 

categorii de cadre didactice: 

- categoria I: asistenţi şi lectori 

- categoria a II-a: conferenţiari şi profesori. 

Directorii de departament pot negocia transferul de gradaţii de merit între departamentele facultăţii 

sau cu alte departamente ale universităţii. 

Gradaţiile de merit pentru personalul didactic auxiliar se aprobă de Consiliul Profesoral al  

facultăţii la propunerea decanului facultăţii. 
 

 

I.  ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 
1). Curs universitar, manual, culegere de probleme, în format tipărit sau electronic: (0.5 puncte) x 

(numărul de pagini). 

În cazul cărţilor cu 2 autori va reveni fiecăruia 60% din punctaj.  

În cazul cărţilor cu 3 autori va reveni fiecăruia 40% din punctaj. 

În cazul cărţilor cu 4 sau mai mulţi autori va reveni fiecăruia 30% din punctaj. 

2). Introducerea şi predarea de noi cursuri: 

70 puncte/disciplină obligatorie 

50 puncte/disciplină opțională sau facultativă 

 



 

 

Un curs se va considera nou doar ȋn primul an ȋn care a fost introdus/predat. 
3). Seminarii/laboratoare nou introduse/conduse: 

40 puncte/disciplină obligatorie 

25 puncte/disciplină opțională sau facultativă 

Un seminar/laborator se va considera nou doar ȋn primul an ȋn care a  

fost introdus/condus. 
4). Membru în comisiile de licenţă sau dizertaţie:                            30 puncte/comisie 
5). Membru  în  comisiile  de  corectare  la  examenele  si  concursurile  organizare  de facultate                                                                                        

30 puncte/comisie 

6). Participare  la   consultațiile  organizate  pentru   concursul  de   admitere  la   FMI 

30 puncte/participare 

8)   Îndrumare studenti licenţă sau dizertaţie:                                    10puncte/student 

9). Îndrumare studenti licenţă sau disertaţie ȋn colaborare cu companii:  20 pct/student                                    

 

 

II CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
 

A. ARTICOLE 
 

1). Articol în reviste cotate sau indexate SCIE Thomson-Reuters: 
(100 de puncte) x (1+factorul de impact)/articol. 

Se va lua ȋn calcul cel mai mare factor de impact al revistei din perioada 2011-2016. 
2). Articol în volume de conferinţe cotate sau indexate SCIE Thomson-Reuters: 

100 de puncte/articol 

3). Articol (în reviste sau volume de conferinţe) recenzat în baze de date internaţionale 

(BDI*):                                         30 de puncte/articol. 

   4).  Articol ȋn Studia Inform. sau Studia Math.: 50 de puncte/articol 

   5). Alte articole ştiinţifice:                10 puncte/articol 
 

Observaţie: * Baze de date internaţionale (BDI) considerate = Mathematical Reviews (MathSciNet), 
Zentralblatt fur Mathematik (Emis), Computing Reviews, IEEE Explore, DOAJ, SCOPUS. 

 
În cazul articolelor cu 2 autori va reveni fiecăruia 60% din punctaj.  

În cazul articolelor cu 3 autori va reveni fiecăruia 40% din punctaj. 

În cazul articolelor cu 4 sau mai mulţi autori va reveni fiecăruia 30% din punctaj. 
 

 
 

B. CĂRŢI SAU CAPITOLE DE CARTE 
 
1). Apărute la edituri de prestigiu din străinătate:     (3 puncte) x (numărul de pagini) 

2). Apărute la edituri recunoscute CNCSIS:            (1 punct) x (numărul de pagini) 

3). Traduceri:                                                             (0.5 puncte) x (numărul de pagini) 

4). Editor a unor volume internaţionale (edituri de prestigiu din străinătate): 

(2 puncte) x (numărul de pagini) 

5). Editor a unor volume naţionale (edituri recunoscute CNCSIS): 

(1 punct) x (numărul de pagini). 

 
În cazul cărţilor/volumelor cu 2 autori/editori va reveni fiecăruia 60% din punctaj, 



 

 

În cazul cărţilor/volumelor cu 3 autori/editori va reveni fiecăruia 40% din punctaj, iar pentru cele cu 4 

sau mai mulţi autori va reveni 30% din punctaj. 

 
Observaţii: 

 
a) În cazul capitolelor de carte se va puncta după criteriile de mai sus numai numărul de pagini a 

capitolului considerat. 

b) ,,Carte” = monografie ştiinţifică; Nu se consideră ,,Carte” manualele şi cursurile universitare 

(acestea vor fi cuprinse la capitolul ACTIVITĂŢI DIDACTICE) 
 

 
 

C. CONFERINŢE, PRELEGERI INVITATE (se vor considera numai cele de la manifestările cu 

participare internaţională) 
 

 
 

1). Conferinţe plenare sau prelegeri invitate (plenary lecture, main or keynote speaker, invited lecture)                                                                                         

50 puncte 

2). Prelegeri invitate ţinute în afara conferinţelor (organizate însă de universităţi sau institute de 

cercetare):                                                                              25 puncte 

3). Prelegere pe secţiuni, comunicare scurtă la conferinţe  :                         15 puncte 

4). Poster                                                                                                       10 puncte 

5). Participare (fără comunicare):                                                                   5 puncte. 

 

D. CONDUCERE (DIRECTOR) DE GRANT 
 
1). Grant internaţional:                                  (100 de puncte) x  (durata în ani a grantului) 

2). Grant naţional (CNCSIS, CEEX, PN):    (50 de puncte) x (durata în ani a grantului) 

 
Observaţii: 
,,GRANT” = grant obținut prin competiție publică (nu bursă), cu finanţare derulată prin 
UBB. De exemplu granturi Humboldt, DAAD, Fulbright, Bolyai, Sapientia, nu se iau în considerare. 

 
E. ALTE ACTIVITĂŢI LEGATE DE CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 

 

1). Referent ştiinţific la reviste SCIE Thomson-Reuters: 
15 de puncte/fiecare articol recenzat 

2). Referent ştiinţific la reviste BDI sau reviste de referate: 

5 de puncte/fiecare articol recenzat 

3). Conducător de doctorat: 50 de puncte x (numărul de teze susţinute si confirmate de 

CNADTCU în perioada de evaluare) 
 
 
III. RECUNOAȘTEREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 
 

1) Membru în colectivul de redacţie a unei reviste SCIE Thomson-Reuters: 

150 de puncte/revistă 

2). Membru  în  colectivul  de  redacţie  a  unei  reviste  recenzate  în  bazele  de  date internaţionale 

considerate de facultate:                                          50 de puncte/revistă 

3). Expert ştiinţific atestat (CNCS, ARACIS, CNADTCU):    50 de puncte/ organizaţie/an 



 

 

4). Membru în comitetele ştiinţifice/organizare ale unor conferinţe internaţionale : 

25 de puncte/conferinţă 

 

 
5). Membru ȋn comisii de doctorat la universități din străinătate 

situate ȋn top 200       50 puncte/comisie  

situate ȋn top 500        40 puncte/comisie  

situate ȋn top 1000      30 puncte/comisie 

Pentru ierarhizarea universităților, se va lua ȋn considerare topul Webometrics. 

 

IV. ACTIVITATEA CU STUDENȚII 
 

 

1). Îndrumarea  spre  performanţă  a  studenţilor  (de  exemplu,  burse  de  performanţă, competiţiile ACM, 

Imagine Cup, concursuri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti): 20 de puncte/student (echipă) 

coordonat(ă) 

2). Membru juriu sesiunea de comunicări sau concursuri studenţeşti: 20 puncte/an 

 

3). Tutore: 20 puncte pentru fiecare an îndrumat 
 
 
 
 

V. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PENTRU CONSOLIDAREA ȘI 
DEZVOLTAREA UBB 

 
 
 

1). Întocmirea şi coordonarea unor proiecte ale facultăţii:               150 de puncte/proiect 
2). Membru în Consiliul facultăţii sau Senatul universitar                50 puncte/an 
3). Membru in Consiliul Departamentului:                                      100 puncte/an 

4). Membru ȋn comisii de promovare concursuri                              20 puncte/concurs 

5). Membru ȋn comisii de abilitare                                                    30 puncte/comisie 

6). Membru ȋn comisia facultății de avizare concursuri pe post       30 puncte/an 

7). Prelegeri, activităţi suplimentare la UBB: 

10 puncte pentru fiecare prelegere/activitate 

8)  Realizarea documentelor de acreditare:                                       100 de puncte/proiect 

9)   Promovarea facultăţii (prin evaluarea decanului):                      10-80 de puncte/acţiune 

10) Servicii infrastructura IT şi de comunicaţie: între 10-100 de puncte (prin evaluarea directorului de 

departament). 

11) Indrumarea activităţii de practică a studenţilor in cadrul departamentului: 

100 de puncte/an 

 

 

 

OBSERVAȚII: 
 
1). Cadrele didactice doritoare vor candida pentru obţinerea unei gradaţii de merit, prin depunerea, la 

directorul de departament, a unui dosar de autoevaluare semnat, alcătuit pe baza materialului prezentat 

mai sus. Dosarul va conţine toate elementele doveditoare necesare pentru evaluarea activităţilor 



 

 

enumerate. Se vor lua ȋn considerare DOAR activitățile care conțin elementele doveditoare 

necesare. 
2). Cererile primite sunt analizate de o comisie stabilită de Consiliul Departamentului, 

(se va ţine seama de evitarea conflictului de interese) şi evaluate conform criteriilor prezentului 

Regulament. Nu se iau în considerare activităţi care nu sunt/nu pot fi justificate prin dovezi clare. 

Propunerile Consiliului Departamentului intră spre validare la Consiliului Facultăţii. 

3). Comisia de analiză a cererilor va ţine cont în propunerile pe care le face pentru gradaţii de merit, 

ca şi criteriu eliminatoriu de eligibilitate, de felul în care membrii departamentului răspund la 

solicitările de realizare a unor sarcini de serviciu (desfăşurarea activităţilor didactice, prezenţa la 

şedinte si alte acţiuni ale departamentului/facultăţii, completarea bazei de date a cercetării, realizarea şi 

actualizarea syllabusurilor, etc.) 

4). Toate  dosarele  de  candidatură  şi  rezultatele  evaluării  sunt  accesibile  membrilor Departamentului. 

 


