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UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD" IASI 

FACULTATEA 

 DEPARTAMENTUL  

  

NUME PRENUME 

  

GRAD DIDACTIC 

 

 Vechimea în învăţământ (N) 
 

ani 

 FISA DE AUTOEVALUARE 

pentru acordarea gradatiei de merit 2022-2023 

 

Criterii de apreciere 

Num

ar 
Punctaj 

A. Activitatea didactică 35% x (I+II) 
 

0.00 

I. Publicarea de manuale universitare, tratate şi monografii: PE.1 + 1.4 0.00 0.00 

1.1. În edituri naţionale:  0.00 0.00 

1.1.1. Editate în limba română 0.00 0.00 

singur autor = 2 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

colectiv autori = (2 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare/prim autor = +25% din pct. total 0.00 0.00 

1.1.2. Editate în limbi de circulaţie internaţională  0.00 0.00 

singur autor = 4 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

 colectiv autori =  (4 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare/prim autor = +25% din pct. total 0.00 0.00 

1.2. În edituri din străinătate (cărţi editate în limbi de circulaţie internaţională): 0.00 0.00 

singur autor = 8 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

colectiv autori = (8 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare = +25% din pct. total 0.00 0.00 

1.3. Litografiate (teză de doctorat/ suporturi de studiu/alte cărţi de specialitate fără ISBN):  0.00 0.00 

1.3.1. Publicate în limba română 0.00 0.00 

singur autor = 0,6 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

colectiv autori = (0,6 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare = +25% din pct. total 0.00 0.00 

1.3.2. Publicate în limbi de circulaţie internaţională 0.00 0.00 

singur autor = 0,8 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

colectiv autori = (0,8 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare/prim autor = +25% din pct. total 0.00 0.00 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.1 = (1.1+1.2+1.3) : (N-5) ani vechime în 

învăţământ * 5 ani (la vechime mai mare de 10 ani) 
  0.00 

1.4.  Publicatiile din ultimii 5 ani (la categoriile 1.1, 1.2, 1.3) se cuantifica 100% 0.00 0.00 

II. Publicarea de alte cărţi de nivel universitar (caiete de lucrări practice, îndrumătoare 

etc): PE.2+2.3 
  0.00 

2.1. În edituri:  0.00 0.00 

singur autor = 0,8 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

colectiv autori = (0,8 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare = +25% din pct. total 0.00 0.00 

2.2. Litografiate:  0.00 0.00 

singur autor = 0,4 pct x nr. pag. 0.00 0.00 

colectiv autori = (0,4 pct x nr. pag.): nr. autori  0.00 0.00 

coordonator lucrare = +25% din pct. total 0.00 0.00 

Puctaj echivalent pentru 5 ani activitate: PE.2=(2.1+2.2) : (N-5) ani vechime in 

invatamant*5 ani (la vechime mai mare de 10 ani) 
  0.00 
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2.3 Publicatiile din ultimii 5 ani (la categoriile 2.1, 2.2) se cuantifica 100% 0.00 0.00 

B. Activitatea de cercetare 45% x (III+IV+V+VI+VII+VIII)   0.00 

III. Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică, extensie, formare resurse umane și 

dezvoltare câştigate prin competiţie şi derulate prin USV din Iaşi, în ultimii 15 ani (N). 

Punctaj echivalent pentru 10 ani de activitate*: PE+3.2 (punctajul din ultimii 5 ani = 100%)+3.3 

  0.00 

PE= ( 3.1+3.4 ) : (N-5) ani x 5 ani; (Vpi = valoarea proiectului/contractului calculată în 

EURO, la cursul de schimb euro/leu din perioada derulării grantului), k = numar de membri 
    

3.1. Granturi/contracte 0.00 0.00 

director/responsabil partener: Vpi/500 0.00 0.00 

membru în colectivul de cercetare: Vpi/(500 x k) 0.00 0.00 

3.2. Granturi/contracte din ultimii 5 ani (pe transe anuale) se cuantifica 100%              0.00 0.00 

3.3. Pentru granturi/contracte de cercetare/dezvoltare/POC finantate din fonduri europene 

se acorda suplimentar Directorului de proiect 20% din punctajul calculat 
0.00 0.00 

3.4. Proiecte de tip F.D.I. (pentru directorul de proiect) Vpi/800 0.00 0.00 

IV. Lucrări ştiinţifice: PE4+4.6 0.00 0.00 

4.1. În reviste cotate CNCSIS (categoria B) 0.00 0.00 

singur autor: 10 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 10 puncte/lucrare:nr. autori  0.00 0.00 

prim autor (coord./corespondent): +3 puncte/lucrare  0.00 0.00 

4.2. În reviste recenzate în BDI  

(ex. CABI, Pubmed, Scopus etc.)** 
0.00 0.00 

a.1 în revista ALSE 0.00 0.00 

singur autor: 100 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 100 puncte/lucrare: nr. autori 0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: +30 puncte/lucrare 0.00 0.00 

a.2 în alte reviste BDI   

singur autor: 20 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 20 puncte/lucrare:nr. autori  0.00 0.00 

prim autor (coord./corespondent): +6 puncte/lucrare  0.00 0.00 

4.3. În reviste cotate ISI  0.00 0.00 

a. Lucrări publicate în rezumat (abstract)  0.00 0.00 

singur autor: 20 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 20 puncte/lucrare:nr. autori  0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: +6 puncte/lucrare  0.00 0.00 

b. Lucrări publicate în extenso (full text papers) 0.00 0.00 

b.1 în reviste fără factor de impact  0.00 0.00 

singur autor: 60 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 60 puncte/lucrare: nr. autori 0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: +20 puncte/lucrare 0.00 0.00 

b.2 în reviste cu factor de impact (FI<1)  0.00 0.00 

singur autor: 100 +50 x FI puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: (100 +50 x FI puncte/lucrare): nr. autori 0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: +30 puncte/lucrare 0.00 0.00 

b.3 în reviste cu factor de impact (FI≥1) / clasate în zona galbenă  0.00 0.00 

singur autor: 100 +100 x FI puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: (100 +100 x FI puncte/lucrare): nr. autori 0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: F.I. ≥ 1:  +80 puncte/lucrare 0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: zona galbena : +100 puncte/lucrare 0.00 0.00 

b.4 în reviste cu factor de impact clasate în zona rosie  0.00 0.00 

singur autor: 100 +200 x FI puncte/lucrare 0.00 0.00 

oautor: (100 +200 x FI puncte/lucrare): nr. autori 0.00 0.00 

 prim autor/coordonator/corespondent: +120 puncte/lucrare 0.00 0.00 

b.5 în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings 0.00 0.00 

singur autor: 60 puncte/lucrare 0.00 0.00 
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coautor: 60 puncte/lucrare : nr. autori  0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent: + 20 puncte/lucrare  0.00 0.00 

4.4. În volume ale unor Congrese/Conferinţe internaţionale pe domenii cu ISBN/ISSN 0.00 0.00 

singur autor: 50 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 50 puncte/lucrare :nr. autori  0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent:  + 12 puncte/lucrare  0.00 0.00 

4.5. În volume ale altor manifestări ştiintifice naţionale cu ISBN/ISSN 0.00 0.00 

singur autor: 20 puncte/lucrare 0.00 0.00 

coautor: 20 puncte/lucrare :nr. autori  0.00 0.00 

prim autor/coordonator/corespondent:  + 6 puncte/lucrare  0.00 0.00 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.4=(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) : (N-5) ani 

vechime x 5 ani (la vechime mai mare de 10 ani) 
  0.00 

4.6. Pentru ultimii 5 ani (activitatea de la categoriile 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) se cuantifică 100% 0.00 0.00 

V. Cărţi/prototipuri/brevete/etc premiate: 0.00 0.00 

în ţară:          100 puncte/lucrare : nr. autori 0.00 0.00 

în străinătate: 200 puncte/lucrare: nr. autori 0.00 0.00 

cărţi recenzate în străinătate: 50 puncte/lucrare : nr. autori 0.00 0.00 

VI. Lucrări ştiinţifice premiate: 0.00 0.00 

în ţară          100 puncte/lucrare : nr. autori 0.00 0.00 

în străinătate 200 puncte/lucrare : nr. autori 0.00 0.00 

VII. Brevete, invenţii, omologare de soiuri sau hibrizi, produse etc. : 0.00 0.00 

cereri aprobate: 0.00 0.00 

în ţară:           200 puncte/fiecare caz : nr. autori 0.00 0.00 

în străinătate: 300 puncte/fiecare caz : nr. autori 0.00 0.00 

VIII. Citări ale articolelor ISI/indexate ISI/BDI, în reviste cotate ISI (fără autocitări), h-index 0.00 0.00 

în reviste cu FI≥1: (80+20 x FI): nr. autori al articolului citat 0.00 0.00 

în reviste cu FI<1: (40 +10 x FI): nr. autori al articolului citat 0.00 0.00 

în reviste cu FI =0:  20: nr. autori al articolului citat 0.00 0.00 

indice Hirsch: 100 puncte/o unitate indice Hirsch din WOS 0.00 0.00 

C. Prestigiul profesional 20% x (IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)   0.00 

IX. Membru activ în academii (ultimii 5 ani) 0.00 0.00 

în ţară: Academia Română –150 puncte x nr. ani 0.00 0.00 

          Academii de ramură (ASAS etc) : 80 puncte x nr. ani 0.00 0.00 

în străinătate Academii de specialitate recunoscute științific la nivel mondial:                                             

100 puncte x nr. ani 
0.00 0.00 

X. Membru activ al unor societăţi (asociaţii) ştiinţifice sau profesionale                      (ultimii 

5 ani) maxim 5 societati/ asociatii nationale, rerspectiv din străinatate***: 
0.00 0.00 

în ţară:           10 puncte/fiecare societate (asociaţie) x nr. ani  0.00 0.00 

în străinătate:  20 puncte/fiecare societate (asociaţie) x nr. ani 0.00 0.00 

XI. Membru în colegiul de redacţie/referent stiintific la reviste indexate BDI 

 (ultimii 5 ani) max 5 cazuri 
0.00 0.00 

în ţară:           25 puncte/fiecare caz  0.00 0.00 

în străinătate: 50 puncte/fiecare caz 0.00 0.00 

XII. Membru în comisii (ultimii 5 ani):  0.00 0.00 

naţionale ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS etc: 100 puncte x nr. Ani 0.00 0.00 

licenţă/diplomă/dizertaţie/gradatie de merit : 20 puncte x nr. ani  0.00 0.00 

comisii abilitare, concurs/promovare prof. sau conf.: 10 puncte/comisie                     

(max 5 comisii / an) 
0.00 0.00 

concurs Decan, Director CSUS: 20 puncte /comisie 0.00 0.00 

XIII. Evaluări (din anul precedent): Medi

a 
0.00 

studenţi:                  media ... x 10 pct. 0 0.00 

colegi:                     media .... x 10 pct. 0 0.00 

dir. departament:    media … x 10 pct. 0 0.00 
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XIV. Recenzor reviste cotate ISI (maxim 12 recenzii / an): 0.00 0.00 

în reviste cu FI<1  20 pct / articol 0.00 0.00 

în reviste cu FI≥1 30 pct / articol 0.00 0.00 

Editor asociat / invitat la reviste ISI, cu factor de impact, în stainatate 50 pct/caz        

(max 5 cazuri) 
0.00 0.00 

XV. Alte activităţi – (ultimii 5 ani):   0.00 

a. Membru în conducerea unor Acad./Soc./Asoc. ştiinţifice, profesionale:    0.00 

naţionale        (30 puncte x nr. cazuri) 0.00 0.00 

internaţionale (60 puncte x nr. cazuri) 0.00 0.00 

b. Membru în structurile de conducere USV Iași: 

Senat, Consiliul de administrație: (60 pct. x nr. ani);  

membru în Consiliul facultății: (40 pct. x nr. ani);  

membru în CSUD: IOSUD-USV Iași (50 pct. x nr. ani),  

IOSUD-alte universități (60 pct. x nr. ani) 

 
0.00 

c. Organizator de manifestări ştiinţifice: preşedinte/vicepreşedinte/ membru în comitet de 

organizare/membru în comitet ştiinţific 
0.00 0.00 

naţionale         (30/20/15/15 puncte x nr. cazuri)   0.00 

internaţionale   (60/40/30/30 puncte x nr. nr. cazuri)   0.00 

d. Moderator la manifestări ştiinţifice 0.00 0.00 

naţionale          (10 puncte x nr. cazuri)   0.00 

internaţionale   (20 puncte x nr. cazuri)   0.00 

e. Conducător ştiinţific doctorat 40 puncte x nr. ani 0.00 0.00 

f. Teze în cotutelă/îndrumare doctoranzi străini în stagiu 50 puncte x nr. doctoranzi 0.00 0.00 

g. Coordonare Programe studii,  CCOC, SAS, BRI, Birou Erasmus: 50 puncte/fiecare caz 0.00 0.00 

h. Responsabil cu activități studențești din cămine: 10 pct/an   0.00 

i. Responsabil cu întocmirea orarului: 30 pct/an   0.00 

j. Responsabil cu organizarea practicii studenților:   0.00 

La nivel de program de studiu 20 pct./an   0.00 

La nivel de facultate                30 pct./an   0.00 

La nivel de universitate            40 pct./an   0.00 

k. Membru comisii admitere: 20 pct x nr de ani (max 5 ani)   0.00 

l. Invited speaker conferinte / congrese:   0.00 

in strainatate: 20 pct/caz (max 5 cazuri /an)   0.00 

m. Tutore de an la studenți: 10 pct/an   0.00 

n. Indrumări lucrări de licenţă/diplomă/disertaţie: 5 puncte x nr. lucrări  

(maxim 5 lucr./an /program de studii)  
0.00 0.00 

o. Referent ştiinţific comisii de doctorat (max 10 comisii / an): 0.00 0.00 

 naţionale         (20 puncte x nr. cazuri) 0.00 0.00 

 internaţionale  (60 puncte x nr. cazuri) 0.00 0.00 

TOTAL A+B   0.00 

TOTAL A+B+C    0.00 

   0 

0 

   NOTA:1. La prezenta grilă se vor anexa următoarele : lista manualelor, îndrumătoarelor pe categorii de publicare  

(autor(i), titlu; anul apariţiei, editura, ISBN, nr. de pagini la formatul cartii, nr. de  pagini la convertiore in format 

academic, nr de puncte rezultat din calcul); lista contractelor de cercetare câştigate (finanţator, cod/nr./an, titlu, colectiv 

cercetare ); lista lucrărilor ştiinţifice publicate (autor(ii), titlu, an, revista în care a fost publicată, locul, ISSN, pag., nr. de 

puncte rezultat din calcul); lista cărţilor/lucrărilor premiate (titlu, an, denumire premiu, instituţia/organismul ce l-a 

acordat) ; xerocopii pentru criteriile 5, 6, 7, 13, 14 şi 15; listele pentru criteriile 8 ,9, 10, 11; pentru lucrările ISI se 

precizează link-ul unde pot fi vizualizate; alte documente justificative; pentru criteriul 12, media reprezintă transpunerea 

pe scara de 1 la 10 a evaluării (după caz) ; se va anexa câte o pagină full text (fără titlu, figuri, tabele etc.) de la fiecare 

carte raportată, inclusiv electronic în format editabil (Word). 

1.1. Pentru cărți: calculul se efectuează la formatul de tip academic (pagina: 17x24 cm, un spațiu între rânduri, font size 

11); orice alt format se va converti la cel academic, pe baza unei formule de calcul: 
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Nr. pagini format academic = (Nr. caractere/pagină la formatul cărții analizate x Nr. pagini carte): 3139* 

1.2. Cărțile raportate trebuie sa se regasească în Biblioteca Națională/ Biblioteca USV Iasi/ Biblioteca Universitară Iași,  

Biblioteca Departamentului/disciplinei. În cazul cărților reeditate se ia în calcul doar ultima ediție. 

1.3. Pentru încadrarea în categoria cărți universitare/manuale/monografii, trebuie indeplinite cerințele prevăzute în 

Normele privind folosirea materialelor publicate care au ISBN în evaluările interne din cadrul USV Iasi, aprobate de 

Senat 

2. Orice activitate cuantificată prin puncte trebuie să fie justificată printr-un document. 

3. Manifestare ştiinţifică internaţională : cea la care există colectiv de organizare internaţional, toate activităţile ştiinţifice 

se desfăşoară în engleză, iar ponderea participanţilor din străinătate de min. 50% din numărul total al participanţilor. 

4. Listele revistelor cotate ISI şi a celor din categoria B/B+ pot fi consultate pe site-urile  

https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste, respectiv, http://cncsis.gov.ro/articole/1991/Situatia-curenta-a-revistelor-

recunoscute-CNCSIS-2011.html  

5. Articolele publicate în reviste cotate ISI pot fi căutate prin site-ul: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-

search  

6.  Lista contractelor de cecetare va fi vizată de DCITT şi de Departamentului financiar contabil, prin care să se confirme 

derularea acestora prin USAMV din Iaşi şi valoarea bugetelor proiectelor (Vpi). 

7. Se va atasa xerocopia proiectului/ grantului din care sa rezultate calitatea avută de fiecare membru. 

7. * = Punctajul echivalent se calculează numai pentru vechimea mai mare de 5 ani, conform formulelor de la Cap A si B. 

Pentru ultimii 5 ani, punctajul se cuantifica 100%. 

8. ** = BDI din ordinele de ministru privind aprobarea criteriilor minime pentru conferentiar/profesor 

9.*** = Se punctează societățile/asociațiile științifice sau profesionale la care candidatul are activitate de minimum 2 ani. 

10. Pentru îndrumări de lucrări/proiecte licență/diplomă/disertație se va atașa documentul eliberat de secretariatele 

facultăților.  

11. Candidatul va transmite la Comisia de verificare și fișa de calcul în format electronic. 

   

3139* = reprezinta numărul de caractere cu spații, pe pagina full text la formatul academic 

 

 

Data:                                                                                                         Semnătura 

         Aprobată în Ședința de Senat din 17.10.2022. 

 

PREȘEDINTE SENAT,  RECTOR, 

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU  Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 
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