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/conferențiar/lector/asistent universitar
- Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor 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.

2
Cărți și capitole
în cărți de
specialitate în
edituri
recunoscute

Material
didactic/Lucrări
didactice

Observații

Categorii și restricții

Subcategorii

Punctaj
acordat
(pi)

3

4

5

6

Se includ cele
publicate electronic

Cărți/monografii/capitole ca
autor

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

1.1.1.

internaționale

25

1.1.2.

naționale:

20

1.2.1.

Manuale didactice

10

1.2.2.

Îndrumătoare de
laborator / aplicații

5

Profesor - minim 4 cărți/capitole și minim 2 manuale/lucrări
didactice dintre care cel puțin 1 ca unic / prim autor;
Conferențiar - minim 2 cărți/capitole, și 1 manual/lucrări didactice
ca unic / prim autor;
Lector - minim 1 carte/capitole și 1 manual/lucrări
didactice/îndrumătoare de laborator/aplicații ca autor/coautor.
Asistent - minim o carte/manual/îndrumător de laborator /
aplicații ca unic / prim autor / coautor

1

2

2.2.

Articol în reviste cotate și in volumele unor
manifestări științifice indexate ISI
Proceedings

25 + 20*
factorul de
impact/ nr.
de autori

Articol în reviste și volume ale unor
manifestări științifice indexate în alte baze de
date internaționale

20/nr. de
autori

Activitate de cercetare (A2)

Profesor - minim 19 articole, dintre care:
- minim 12 indexate ISI și ISI Proceedings, (minim 4 articole
ISI publicate in reviste cu factor de impact mai mare decat 0)
- minim 7 indexate în BDI,
Conferențiar - minim 12 articole, dintre care:
- minim 6 indexate ISI și ISI Proceedings (minim 2 articole
ISI publicate in reviste cu factor de impact mai mare decat 0)
- minim 5 indexate în BDI;
Lector - minim 6 articole, dintre care:
- minim 2 ISI și ISI Proceedings, (minim 1 articol ISI
publicat in revistă cu factor de impact mai mare decat 0)
- minim 4 indexate în BDI – pentru candidații la funcția de
lector, 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).
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).

2.3.

internaționale

Proprietate
intelectuală,
brevete de
invenție
certificate ORDA

2.3.1.
2.3.2.

naționale
internaționale

2.4.1.1.
naționale
2.4.1.2.
2.4.1.

2.4.

Granturi/proiecte
de cercetare
câștigate prin
competiție

2.4.2.

Director /
responsabil
2.4.1.3.

cu mediul de
afaceri
(valoare
minimă
10.000 euro)

2.4.2.1.

internaționale

2.4.2.2.

naționale

2.4.2.3.

cu mediul de
afaceri
(valoare
minimă
10.000 euro)

Membru în echipă

35/nr. de
autori
25/nr. de
autori
20 * nr. de
ani de
desfășurare
10 * nr. de
ani de
desfășurare

4

4 * nr. de
ani de
desfășurare
2 * nr. de
ani de
desfășurare

1

Profesor – minim 20 de puncte (și minim 2
granturi/proiecte), obținute prin cumularea punctajelor
aferente criteriilor 2.4.1.1., 2.4.1.2.;
Conferențiar - minim 10 puncte obținute prin cumularea
punctajelor aferente criteriilor 2.4.1.1., 2.4.1.2.;
Lector - minim 4 puncte obținute prin cumularea punctajelor
aferente criteriilor 2.4.1.1., 2.4.1.2., 2.4.2.1., 2.4.2.2.
Asistent – 0 puncte
2

3

Recunoașterea și impactul activității (A3)

3.1.

3.2.

3.3.

Citări în cărți și
reviste ISI/BDI

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

3.1.1.

internaționale

8/nr de
autori ai
articolului
citat
4/nr de
autori ai
articolului
citat
10

naționale

5

3.3.1.
3.3.2.

ISI
BDI

10
6

3.3.3.

naționale și
internaționale
neindexate

3

Citări în cărți, ISI

Citări BDI
3.1.2.

Prezentări în
calitate de invitat
în plenul unor
manifestări
științifice
naționale și
internaționale și
Profesor invitat
(exclusiv
ERASMUS)
Membru în
colectivele de
redacție sau
comitete
științifice ale
revistelor,
organizator de
manifestări
științifice
internaționale
indexate ISI.

3.2.1.
3.2.2.

Punctaj unic pentru
fiecare activitate

3.4.1.
3.4.

Premii în
domeniu

3.4.2.

Academia
Română,
ASTR,
academii de
ramură,
premii
internaționale
premii
naționale în
domeniu

15

5

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 +A3)
A = Ʃ k 1i + Ʃ k 2i + Ʃ k 3i
unde Ʃ k pi
3. Condiții minimale
Condiții
minimale
profesor
Minimum
100 puncte
Minimum
550 puncte
Minimum
100 puncte

Condiții
minimale
conferențiar
Minimum
50 puncte
Minimum
300 puncte
Minimum
50 puncte

Condiții
minimale
lector
Minimum
30 puncte
Minimum
150 puncte
Minimum
25 puncte

Condiții
minimale
asistent
Minimum
10 puncte
Minimum
60 puncte
Minimum
5 puncte

750 puncte

400 puncte

205 puncte

75 puncte

Cărți și capitole în cărți de specialitate

4 cărți /
capitole

2 cărți /
capitole

1 carte /
capitol

0/1 carte/
capitol/

Material didactic / Lucrări didactice

2

1

1

1/0

Articole în reviste cotate și în volumele unor
manifestări științifice indexate ISI Proceedings

12

6

2

-

Nr. crt.

Domeniul de activitate

A1.

Activitatea didactică / profesională (A1)

A2.

Activitatea de cercetare (A2)

A3.

Recunoașterea și impactul activității (A3)

Total A
Condiții minimale obligatorii pe subcategorii
A1.1.
–
A1.2.
A1.1.
–
A1.2.
A2.1.

3

A2.4.1.

Granturi/proiecte câștigate prin competiție
(Director/responsabil)

2

1

1

-

A3.1.1.
–
A3.1.2.

Număr de citări în cărți, reviste și volume ale unor
manifestări științifice ISI sau BDI

20

10

5

2

6

3

2

1

Factor de impact cumulat pentru publicații

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.

6.

Graturile/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

10. Factorul de impact pentru publicații se calculează, prin însumarea factorilor de impact ai revistelor cotate, pentru
brevete se consideră factor de impact echivalent 0.5, iar pentru volumele manifestărilor ISI se consideră factorul
echivalent 0.25. Prin excepție, factorul de impact și punctajul pentru publicații ISI se raportează la întreaga
perioadă de activitate.
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