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Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit 

la Facultatea de Matematică şi Informatică 

- Departamentul de Matematică - 
 
 

 
Aprobat de Consiliul facultăţii din 25 ianuarie 2022 

 

Principii generale 
 

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

următoarelor criterii: 
 
 

 
A)  Dimensiunea ştiinţifică 50 % 

B)  Dimensiunea didactică 30 % 

C)  Dimensiunea civică 20 % 
 
 
 

Se vor lua în considerare ultimii 5 ani academici: de exemplu, în octombrie 2020 se va 

evalua perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi 30 septembrie 2020. 
 

În cazul în care sunt cel puțin 3 candidați, punctajele candidaţilor de la fiecare categorie se 

împart la media celor mai mari trei punctaje din categoria respectivă şi se înmulţesc cu 50, 30, 

respectiv 20 pentru cele 3 categorii. Toate punctajele mai mari decât 50, 30 respectiv 20 se 

limitează la 50, 30  respectiv 20. Punctajul final se obţine prin însumarea punctelor obţinute mai 

sus la cele trei categorii. Gradaţiile de merit se distribuie pe departamentele facultăţii. 
 

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 validează de către Consiliul 

facultăţii la propunerea  Decanului facultăţii.
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A)     DIMENSIUNEA ŞTIINŢIFICĂ 
 
 
 

Cercetarea ştiinţifică 
 

Articole 
 

1)   Articol în reviste cotate sau indexate Web of Science: 
 

(100 puncte) x (1+factorul de impact*/SRI) / articol. 
 

2)   Articol în volume de conferinţe cotate sau indexate Web of Science: 
 

100 puncte/articol. 
 

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

(BDI**) 
 

30 puncte/articol. 
 

4)  Articol   în reviste științifice ale Facultății de Matematică și Informatică, altele decât cele 

menționate la punctele 1) și 2): 
 

50 puncte/articol.

5)   Alte articole ştiinţifice: 
 
 

 

 
 
 
 
 
Observaţii: 

 

 
10 puncte/articol. 

 

10 puncte /articol cu DOI, aparut in reviste din strainatate 

care au o echipa editoriala formata din personalitati 

recunoscute pe plan mondial, dar e aflata  in primii ani de 

activitate si nu e inca recenzata BDI.

 

*Un articol se încadrează la punctul 1) dacă în momentul publicării acestuia revista era cotată sau 

indexată Web of Science. Se va considera orice factor de impact sau SRI acordat revistei din 

perioada supusă evaluării. Alegerea o va face cel care aplică pentru gradaţie. 
 

** Baze de date internaţionale (BDI) considerate = Mathematical Reviews (MathSciNet), 

Zentralblatt fur Mathematik (Emis), SCOPUS. 
 

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

Ȋn cazul articolelor cu 3 autori va reveni fiecăruia 40 % din punctaj, iar pentru cele cu 4 sau mai 

mulţi autori va reveni 30 % din punctaj. 
 

Se  vor  lua  în  considerare  în  evaluare  numai  articolele  în  care  afilierea  autorului  este  la 

Universitatea Babeş - Bolyai. 
 
 

 
Cărţi sau capitole de carte 

 

1)  Apărute la edituri de prestigiu din străinătate: 
 

(3 puncte) x (numărul de pagini). 
 

2)  Apărute la edituri recunoscute CNCS: 
 

(1 punct) x (numărul de pagini).



3)  Editor al unor volume internaţionale (edituri de prestigiu din străinătate): 

(2 puncte) x (numărul de pagini) 

4)  Editor al unor volume naţionale (edituri recunoscute CNCS): 

(1 punct) x (numărul de pagini) 

 

 
Ȋn cazul cărţilor/volumelor cu 2 autori / editori va reveni fiecăruia 60 % din punctaj. 

 

Ȋn 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. 
 

Se  vor  lua  în  considerare  în  evaluare  numai  publicaţiile  în  care  autorul  are  afilierea  la 

Universitatea Babeş-Bolyai. 
 
 

 
Observaţii: 

 

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

pagini a capitolului considerat. 
 

b)   „Carte” = monografie ştiinţifică sau tratat universitar. Nu se consideră „Carte” manualele, 

culegerile de probleme şi cursurile universitare (acestea vor fi cuprinse la Dimensiunea 

B). 
 
 

 

Granturi 
 

1)   Grant internaţional: 
 

Director (200 puncte) x (durata în ani a grantului) +nr. puncte (= 0.01 % din bugetul 

grantului) 

Membru (75 puncte) x (durata în ani a grantului) +nr. puncte (= 0.01 % din bugetul 

grantului) 

 

2)   Grant naţional (CNCS, CEEX, PN): 
 

Director (100 puncte) x (durata în ani a grantului) +nr. puncte (= 0.01 % din bugetul 

grantului) 

Membru (50 puncte) x (durata în ani a grantului) +nr. puncte (= 0.01 % din bugetul 

grantului) 

 

Observaţie: 
 

„GRANT” = grant colectiv (nu individual), cu finanţare derulată prin UBB. De exemplu granturi 

Humboldt, DAAD, Fulbright, Bolyai, Sapientia, nu se iau în considerare. 
 
 

 

Recunoaşterea naţională şi internaţională 
 

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

invited lecture): 
 

25 puncte nivel național / 50 puncte nivel internațional



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

de cercetare): 
 

50 puncte 
 

3)   Prelegere pe secţiuni, comunicare scurtă la conferinţe: 
 

15 puncte nivel național / 25 puncte nivel internațional

4)  Poster:  

 
10 puncte nivel național / 20 puncte nivel internațional

 

Se vor lua în considerare în evaluare numai activităţile în care autorul are afilierea la 

Universitatea Babeş-Bolyai. 
 

5)   Membru în colectivul de redacţie al unei reviste indexată Web of Science: 
 

100 puncte / revistă 
 

6)  Membru în colectivul de redacţie al unei reviste recenzate în bazele de date internaţionale 

considerate de facultate: 
 

50 puncte / revistă 
7)  Organizator de conferinţe şi şcoli de vară: 

 

internaţionale = 100 puncte / acţiune;        naţionale = 30 puncte / acţiune 
 

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

25 puncte / conferinţă 
 

9) Referent ştiinţific la reviste indexate Web of Science: 
 

25 puncte / referat 
 

10) Referent ştiinţific la reviste BDI / reviste de referate: 
 

15 puncte / referat          /         10 puncte  / referat 
 

11) Membru în comisii (concurs) pe posturi didactice 
 

a)   la UBB: 25 puncte / comisie. 
 

b)   la alte universităţi: 50 puncte / comisie 
 

12) Membru în comisii de abilitare: 
 

100 puncte/comisie. 
 

13)  Membru în comisii de doctorat: 
 

a)  la UBB: 25 puncte / comisie 
 

b)  la alte universităţi: 50 puncte / comisie.



B)      DIMENSIUNEA DIDACTICĂ 
 
 
 

Activitatea didactică 
 

1)   Curs universitar, manual, culegere de probleme, în format tipărit sau electronic 

a) la edituri din străinătate:   (1 punct) x (numărul de pagini) 

b) la edituri din țară recunoscute CNCS:  (0,5 puncte) x (numărul de pagini) 

Un același material apărut electronic și tipărit nu se ia în considerare de două ori. 

Observaţie: Nu se iau în considerare slide-urile. 
 

Punctajul în cazul publicaţiilor cu mai mulţi autori se calculează după cum urmează: 

in cazul in care publicatiile au 2 autori cu afilierea la UBB, va reveni fiecăruia dintre 

acestia 60 % din punctajul total, in cazul a 3 autori cu afilierea la UBB va reveni 

fiecăruia 40 % din punctajul total, iar pentru cele cu 4 sau mai mulţi autori cu 

afilierea la UBB, le va reveni 30 % din punctajul total. 

2)    Introducerea de noi cursuri (prin decizia directorului de departament): 
 

40 puncte / curs 
 

3)   Seminarii / laboratoare nou introduse: 
 

20 puncte / activitate

4)   Articole cu caracter didactic: 
 

        15 puncte / articol 
(In cazul articolelor cu mai multi autori punctajul se calculeaza dupa regula descrisa la     

punctul 1) 
 

           5)   Vizite didactice în străinătate (în cadrul programelor instituţionale ale UBB): 
 

50 puncte / vizită 
 

6)   Conducător de doctorat: 
 

100 puncte + 50 puncte x (numărul de teze susţinute în perioada de evaluare). 
 
 

 
Activitatea cu studenţii 

 

1)   Ȋndrumarea spre performanţă a studenţilor (De exemplu, burse de performanţă, competiţii 

studenţeşti, concursuri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti): 
 

40 puncte / student coordonat (eveniment internațional) + 50 puncte / premiu 
 

20 puncte / student coordonat (eveniment național) + 30 puncte / premiu 
 

2)   Membru în juriul unor sesiuni de comunicări sau concursuri studenţeşti: 
 

20 puncte /eveniment



3)   Tutore: 

       50 puncte / an universitar îndrumat. 

 

       4)   Membru în comisii de concursuri şcolare interjudeţene, olimpiade naţionale: 
 

25 puncte / comisie. 
 

5)   Coordonator lucrare de licenţă / disertaţie susținută, coordonare lucrare grad I: 
 

30 puncte / candidat. 
 

6)   Coordonator lucrare de licenţă / disertaţie susținută în colaborare cu companii/instituţii: 
 

50 puncte / student. 
 

7)   Gestionarea activităţii de practică a studenţilor: 
 

100 puncte/an universitar. 
 

8)   Membru în comisii de licenţă / disertaţie: 
 

a) comisie de subiecte   20 puncte / an universitar 

b) comisie de evaluare    20 puncte / an univesitar 

9)  Membru în comisii de admitere / concurs MI: 
 

a) comisie de subiecte:   20 puncte  / an universitar 

b) comisie de corectare:  20 puncte  / an universitar 

c) comisie tehnică:         30 puncte  / an universitar 

 
 

C)     DIMENSIUNEA CIVICĂ 
 
 
 

Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea UBB 
 

1)  Ȋntocmirea şi coordonarea unor proiecte ale facultăţii: 
 

150 puncte/proiect 
 

2)  Membru în Consiliul departamentului, Consiliul facultăţii, Senatul universitar precum și 

alte consilii / comisii 
 

50 puncte/comisie/an universitar 
 

3)   Coordonarea dosarelor de acreditare: 
 

150 puncte / proiect 
 

4)  Director / Coordonator grup de cercetare / centru de cercetare acreditate: 
 

50 puncte / an universitar 
 

5) Editor șef / Managing editor / Deputy-Editor-in-Chief/ Secretar la revistele facultății 

a) indexate Web of Science    50 puncte / an



b) neindexate Web of Science                 25 puncte / an 
 

 
6)  Expert ştiinţific atestat (CNCS, ARACIS, CNATDCU): 

 

100 puncte / organizaţie / an 
 

7)  Promovarea facultăţii sau activități în folosul facultății / universității 
 

(prin evaluarea directorului de departament / decan): 
 

10 - 60 puncte / an universitar. 
 
 

 
Observaţii: 

 

1)   Directorii de departament sunt avizaţi să ţină cont în propunerile pe care le fac pentru 

gradaţii  de merit,  de felul  în care  membrii  departamentelor  răspund  la solicitările de 

realizare a unor sarcini de serviciu (completarea bazei de date a cercetării, realizarea şi 

actualizarea Fișei disciplinei, etc.). 
 

2) 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 elemente doveditoare pentru 

activităţile enumerate. 
 

3)  Cererile  primite  sunt  analizate  de  către  o  comisie  formată  din  3  membri, numită  de 

directorul  de  departament  (se  va  ţine  seama  de  evitarea  conflictului  de  interese)  şi 

evaluate conform criteriilor prezentului Regulament. Propunerile Comisiei de la nivelul 

departamentului intră spre validare la Consiliul Profesoral al facultăţii. 
 

4) Condițiile minimale în vigoare stabilite la nivelul Universității se vor respecta întocmai. 
 
 

 
Director de departament, 

Prof. univ. dr. Octavian Agratini



 
 


