Concurs pentru ocuparea postului de ____________________________________ poziţia din Statul de funcţii ______
Departamentul: ____________________________________________________________________________________
Facultatea: ________________________________________________________________________________________
Disciplinele: _______________________________________________________________________________________
Domeniul: _________________________________________________________________________________________
Post publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. _______ din data ___________________________

GRILA DE PUNCTAJ
pentru aprecierea candidatului la concursul privind
ocuparea postului de profesor/conferenţiar/lector/asistent universitar
- Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor Candidat (nume, inițială, prenume) : _____________________________________________________________________________
Doctor în (specializarea)_____________________________________________________ din (anul)_________________________,

Nr.crt.

Deomeniul
activităților

Titlul didactic ______________________________________________________________din (anul) ________________________ .

0

1

Tipul activităților

1

Activitatea didactice și profesională (A1)

1.1.

1.2.

1.3.

2
Cărți și capitole
/ studii în cărți
de specialitatea
sau volum
colective

Observații
(activitatea din
întreaga carieră)

Categorii și restricții

3

4
1.1.1.

Se includ cele
publicate electronic

Material
didactic/Lucrări
didactice

Manuale, suport de
curs și aplicații,
inclusiv electronic,
lucrări practice de
laborator, software
pentru aplicații de
laborator, în
specialitatea
postului

Coordonare de
programe de
studii,
organizare și
coordonare
programe de
formare
continuă și
proiecte
educaționale

Management plan
sau program de
studii,
autorizare/acreditar
e pentru licență sau
masterat, organizare
și coordonare
programe de
formare continuă

1.1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Carte de specialitate
Studiu/capitol într-o
carte de specialitate
sau volum colectiv
Manuale didactice /
monografii

Subcategorii

Punctaj
acordat
(pi)

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.1.

5
internaționale
naționale:
internaționale

6
16
8
12

1.1.2.2.

naționale

6
7

Îndrumătoare de
laborator / aplicații

5

Director

3

Profesor - minim 3 cărți și minim un manual ca unic / prim autor;
Conferențiar - minim o carte și un manual ca unic / prim autor;
Lector - minim o carte și un manual/îndrumător de laborator /
aplicații ca unic / prim autor / coautor;
Asistent – minim o carte/manual/îndrumător de laborator / aplicații
ca unic / prim autor / coautor.

1

Activitatea de cercetare (A2)

2

2.1.

Articole care
prezintă
contribuții
științifice
originale, in
extenso,
publicate de
candidat ca
autor sau
coautor, în
reviste cotate ISI
sau BDIx)

Reviste de
specialitate de
circulație
internațională
recunoscute, cotate
ISI Thomson
Reuters, indexate
BDI

2.2.

Proprietate
intelectuală,
brevete de
invenție și
inovație etc

Proprietate
industrială: brevete
și inovație
(tehnologii,
produse,
hibrizi/soluri etc)

2.1.1.

Articol care prezintă contribuții științifice originale,
in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu
factor de impact mai mare ca 0

8

2.1.2.

Articol care prezintă contribuții științifice originale,
in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel
puțin 2 din bazele de date internaționale
recunoscute

6

2.1.3.

Articole / studii publicate în volumele conferințelor
indexate ISI Proceedings sau internaționale
desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau
ISBN

4

Profesor (minim 15 articole, dintre care minim 4 indexate ISI cu
factor de impact mai mare ca 0, minim 4 ISI Proceedings, minim 7
indexate în BDI);
Conferențiar (minim 8 articole, dintre care minim 2 indexate ISI
cu factor de impact mai mare ca 0, minim 2 ISI Proceedings,
minim 4 indexate în BDI;
Lector (minim 6 articole, dintre care, minim 2 ISI Proceedings,
minim 4 indexate în BDI).
Asistent - (minim 3 articole indexate în BDI)
Notă – pentru candidații la funcțiile de lector și asistent, în cazul
publicării unui/unor articole indexate ISI cu factor de impact mai
mare ca 0, se va putea echivala un astfel de articol cu 4 articole
BDI / 2 ISI Proceedings).

2.2.1.

2.2.2.

2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.

Director /
responsabil

2.3.1.3.
2.3.2.1.
2.3.2.2.

2.3.

Granturi/Proiect
e câștigate prin
competiție

internaționale
naționale

2.3.2.

Membru în echipă
2.3.2.3.

30

20
internaționale
naționale
cu mediul de
afaceri (valoare
minimă 10.000
euro)
internaționale
naționale
cu mediul de
afaceri (valoare
minimă 10.000
euro)

20
10
6
10
5
3

3

Recunoașterea și impactul activității (A3)

Profesor – minim 20 de puncte, obținute prin cumularea
punctajelor aferente criteriilor 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.2.1., 2.3.2.2 și
minim 6 puncte, aferente criteriului 2.3.1.;
Conferențiar - minim 10 puncte obținute prin cumularea
punctajelor aferente criteriilor 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.2.1., 2.3.2.2;
Lector - minim 5 puncte obținute prin cumularea punctajelor
aferente criteriilor 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.2.1., 2.3.2.2;

3.1.1.

3.1.

Citări în cărți și
reviste ISI/BDI

Se exclud
autocitările. Lucrări
citate: articol de
revistă, conferință,
carte, teză

Citări în reviste
ISI/BDI

3.1.2.1.
3.1.2.

Citări în cărți
3.1.2.2.

3.2.

Prezentări în
calitate de

3.2.1.
3.2.2.

în revistă ISI cu
factor de impact
mai mare ca 0 sau
indexată BDI
în carte de
specialitate sau
volum colectiv
publicate în
străinătate
în carte de
specialitate sau
volum colectiv
publicate în țară
Internaționale
naționale

2

4

2
2
1
2

3.3.

3.4.

3.5.

invitat în plenul
unor manifestări
științifice
naționale și
internaționale și
Profesor invitat
(exclusiv
ERASMUS)
Membru în
colectivele de
redacție sau
comitete
științifice ale
revistelor și
manifestărilor
științifice,
organizator de
manifestări
științifice /
Recenzor pentru
reviste și
manifestări
științifice
naționale și
internaționale
indexate ISI
Experiența de
management,
analiză și
evaluare în
cercetare și / sau
învățământ
Profesor
asociat/visiting/
cadru didactic
universitar la o
universitatea din
străinătate,
pentru o
perioadă de
minimum 2
săptămâni sau
efectuarea unui
stagiu
postdoctoral cu
o durată de cel
puțin o lună la o
universitate din
străinătate

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

ISI
BDI

4
2

naționale și
internaționale
indexate

1

3.4.1.

Conducere

3

3.4.2.

Membru

2

2

Criterii opționale

3.6. Premii

3.7. Membru în
academii, organizații,
asociații profesionale de
prestigiu, naționale și
internaționale,
apartenență la
organizații din domeniul
educației și cercetării

3.6.1. Academie Română
3.6.2. ASAS, AOSR, academii
de ramură și CNCS
3.6.3. premii internaționale
3.6.4. premii naționale în
domeniu

Premii: Academia Română,
academii de ramură, alte premii
în domeniu, premii
internaționale

Academii, organizații, asociații
profesionale de prestigiu,
exemplu (nelimitativ): IEEE,
AGIR; apartenență la
organizații din domeniul
educației și cercetării (ARACIS,
CNATDCU, CNCSIS, CNCS,
CNFIS, ANCS, ANSVSA etc)

3.7.1. Academia
Română
3.7.2. ASAS, AOSR
și academii de ramură
3.7.3. Conducere
asociații profesionale
3.7.4. Membru în
asociații profesionale
3.7.5. Organizați în

5
3
3
2
6
3

3.7.3.1. internaționale
3.7.3.2. naționale
3.7.4.1. internaționale
3.7.4.2. naționale

4
3
3
2

3.7.5.1. Conducerea

3
3

domeniul educației și
cercetării

3.7.5.2. Membru

2

x)

Bazele de date internaționale recunoscute sunt urrnătoarele:ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ,
Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.
2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 +A3)
A = A1.1 + A1.3 + A2.1.1 + A2.1.2 + A2.1.3 + A3.1 + A3.3 + A3.4+ A3.5 + A3.6 + A3.7
A1.1 = Ʃ ki x pi
A2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 – Ʃ pi
ai
A1.3, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3,5, 3.6, 3.7 = Ʃpi x ni
Unde
pi = punctajul acordat pe fiecare categorie de activități
ai - numărul de autori ai publicației i la care candidatul este autor sau coautor
ni = numărul de activități efectuate de candidat
ki = ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărții / volumului i. Se
calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul și numărul total de pagini ale cărții / volumului.
ai - numărul de autori ai publicației i la care candidatul este autor sau coautor
ni = numărul de activități efectuate de candidat
3. Condiții minimale (A1)x)
Categoria
Condiții
Domeniul de activitate
minimale
profesor
Activitatea didactică și profesională (A1) – exclusiv
Minimum
categoriile 1.2.1 și 1.2.2.
15 puncte
Minimum
A1 - Categoriile 1.2.1. și 1.2.2.
7 puncte
Minimum
SUBTOTAL 1 - Activitatea A 1
31 puncte
Activitatea de cercetare (A2) – exclusiv categoriile
Minimum
2.2. și 2.3.
90 puncte

Nr.
crt.

1.

Condiții
minimale
conferențiar
Minimum
10 puncte
Minimum
10 puncte
Minimum
20 puncte
Minimum
48 puncte

Condiții
minimale
lector
Minimum
8 puncte
Minimum
5 puncte
Minimum
13 puncte
Minimum
32 puncte

Condiții
minimale
asistent
-

Minimum
20 puncte
Minimum
110 puncte
Minimum
20 punctex)

Minimum
10 puncte
Minimum
58 puncte
Minimum
10 punctex)

Minimum
5 puncte
Minimum
37 puncte
Minimum
5 puncte x)

-

161 puncte

88 puncte

55 puncte

Minimum
5 puncte
Minimum
5 puncte
Minimum
16 puncte

A2 - Categoriile 2.2.1. și 2.2.2.
2.

A2 - Categoriile 2.3.1. și 2.3.2.
SUBTOTAL 2
Recunoașterea impactului activității (A3)

3.

TOTAL:

Minimum
16 puncte
21 puncte

x) La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A 3.6 și A 3.7).
Notă:
1. Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condițiilor minimale obligatorii privind calitatea și relevanța acestora
pentru postul scos la concurs. Fiecare membru al comisiei de concurs va verifica punctajul întocmit de către
candidat(-i) și va aloca punctajul pe care îl consideră adecvat, pentru fiecare dintre realizările aferente categoriilor
A1, A2, A3, întocmind astfel propria grilă de calcul a punctajului.
2.

Punctajele minimale aferente fiecărui(-ei) criteriu/activități vor fi calculate prin raportare (față de momentul
înscrierii la concurs) la data confirmării pentru gradul didactic inferior (dar prin luarea în considerare inclusiv a
realizărilor profesionale obținute între momentul înscrierii la concurs pentru gradul didactic inferior și
confirmarea pentru gradul didactic superior).

3.

Pe baza acestei grile de punctaj, fiecare candidat întocmeşte un raport de autoevaluare.

4.

Calitatea de director/responsabil/membru va putea fi luată în considerare numai dacă a fost deținută cel puțin
pentru o faza a proiectului.

5.

Încadrarea granturilor/proiectelor câștigate prin competiției ca și granturi/proiecte de cercetare revine în sarcina
comisiei de concurs.
4

6.

Granturile/Proiectele naționale/internaționale derulate în parteneriat cu mediul de afaceri (sau aflate în derulare la
01.10.2015), vor fi luate în calcul doar dacă au fost finalizate înainte de momentul înscrierii la concurs a
candidatului(-ilor) și poate fi făcută dovada avizului științific de către o comisie de specialitate pentru raportul
final și rapoartele intermediare.

7.

Candidaţii vor anexa documente justificative (adeverinţe, fişe de evaluare instituţionale etc.)

8.

Bazele de date internaționale (BDI) cu ISBN/ISSN luate în considerare pentru articolele publicate în volumele
unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan
științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP,
SpringerLink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, GoogleScholar, ISI Web of
Knowledge, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.

9.

Se exclud autocitările

5

