
Gradația de merit se obține prin concurs conform procedurii POD.DID.11 organizat la nivelul 
fiecărui Departament din cadrul Facultății de Construcții și Instalații, în funcție de numărul de 
gradații disponibile.

Precizări pentru întocmirea fișei de autoevaluare:

- Indicatorii de performanță se evaluează pentru activitatea desfășurată în departamentul de
încadrare conform contractului de muncă, pentru perioada de 5 ani anteriori datei de 
desfășurare a concursului pentru gradația de merit;

- Indicatorii de performanță care se evaluează sunt numai acei indicatori pentru care activitățile
evaluate prin punctaj îndeplinesc următoarele cerințe:

 sunt confirmate/atestate prin documente oficiale;
 sunt finalizate (de exemplu: granturi/contracte de cercetare sau fazele lor
distincte predate și recepționate, articole publicate, comunicări științifice 
susținute și publicate); 
 s-au desfășurat în departamentul/facultatea unde se depune dosarul pentru
concursul de obținere a gradației de merit, sau într-unul din centrele de 
cercetare ale departamentului/facultății/universității sau să reprezinte o 
colaborare, delimitată și atestată legal între departament/facultate cu alte 
instituții de învățământ superior sau de cercetare; 
 activitățile de cercetare de la Criteriul 2 trebuie să aibă legătură cu
programele de studii ale facultății/departamentului/colectivului/centrului de 
cercetare; 
 activitățile de la Criteriul 4 trebuie să se desfășoare în cadrul
departamentului/facultății de încadrare conform contractului de muncă. 
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CRITERII DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC  
Nr. puncte1)

Criteriul de 
evaluare Indicatori de performanţă 

Nivel naţional Nivel 
internaţional 

Perioada 
de 

evaluare2)

curs 20 251.1. Predare discipline noi în planul 
de învăţământ, pe direcţii 
neelaborate anterior (se 
punctează nr. de discipline noi) aplica�ii 10 15

5 ani 

a. Cursuri

Ed. CNCS 
30 x (np / 100) / na 

Alte ed./ format el. 
10 x (np / 100) / na 

40 x (np / 100) / na 
1.2. Elaborare manuale 

universitare (inclusiv în 
sistem e-learning) b. Îndrumare

laborator, proiect,
seminar

Ed. CNCS 
7 x (np /100) / na 

Alte ed./ format el. 
3,5 x (np/100)/ na 

10 x (np / 100) / na 

5 ani 

1.3. Elaborare suporturi de 
cursuri, seminarii, 
laboratoare, proiecte 

Tipărite/  
format electronic 3 x (np / 100) / na 10 x (np / 100) / na 5 ani 

1.4. Elaborare manuale şi alte materiale pentru 
învăţământul preuniversitar 

Ed. CNCS 
10 x (np / 100) / na 

Alte ed./ format el. 
5 x (np / 100) / na  

- 5 ani

1.5. Modernizare tehnologie didactică din alte surse decât cele publice (dona�ii, sponsorizări etc.) 
a. Dotare cu aparatură, echipamente, materiale, 

material curricular auxiliar, în scop didactic  5 x val. / 700 Lei / na

b. Dotarea cu tehnică de calcul �i software în
scop didactic 3 x val. / 700 Lei/ na 

5 ani 

1.Activitate
didactică *

(minimum: 
• 30 puncte

prof.;
• 15 puncte

conf.;
• 10 puncte

�.l.;
• 5 puncte as.)

c. Elaborare lucrări noi de laborator/ etape
proiect/ lucrări seminar (inclusiv aplicaţii
e-learning)

5 x nr. realizări / na 

- 

5 ani 

2.1. Elaborare cărţi/ monografii/ tratate 

• Edituri recunoscute
CNCS

20 x (np / 100) / na 
• Alte ed./ format el. 

15 x (np / 100) / na 

50 x (np / 100) / na 5 ani 

2.2. Articole publicate în reviste de specialitate 

a. reviste cotate ISI (30+40 x Fi)/ na 5 ani

b. reviste incluse în BDI (INSPEC, ZMATH,
SCOPUS etc.) 30/ na 5 ani

c. reviste neincluse în BDI 15 / na -

2.3. Conferinţe invitate, lucrări comunicate la manifestări �tiin�ifice 

a. conferinţe invitate 60 -

b. lucrări comunicate 15/ na -

c. lucrări comunicate sub formă de poster 10/ na  
2.4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor 
a. volume indexate ISI 50 / na                                        5 ani

b. volume indexate în BDI 30 / na 5 ani

c. volume neindexate în BDI 20 / na -

2.5. Brevete acordate 60/ na 120/ na 
Pt. toată 

activitatea 

2. Cercetarea
ştiinţifică

(minimum: 
• 150 puncte

prof.;
• 100 puncte

conf.;
• 60 puncte

s.l.;
• 30 puncte

asist.)

2.6. Proiecte/ Contracte/ 
Granturi de cercetare-

Director/  
responsabil proiect/ 
responsabil ştiinţific 

15 x val./ 10 mii Lei 20 x val / 10 mii 
Lei - 

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani
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dezvoltare câştigate 
prin competiţie, 
efectuate prin 
Universitate (rapoarte 
anuale de cercetare 
pe proiecte/ contracte/ 
granturi de cercetare-
dezvoltare) 

Membru 15 x val./ 10 mii Lei / na 
20 x val / 10 mii 

Lei/ na 

Director / 
responsabil proiect/ 
responsabil ştiinţific 

10 x val/ 10 mii Lei 15 x val / 10 mii 
Lei 

2.7. Proiecte/ Contracte/ 
Granturi de cercetare-
dezvoltare încheiate 
prin Universitate cu 
institute de cercetare, 
companii, regii, 
societăţi comerciale 

Membru 10 x val/ 10 mii Lei / na 
15 x val / 10 mii 

RON/ na 

- 

2.8. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte plastice efectuate prin Universitate 
a. Creaţii de mare complexitate, cu valoare 

recunoscută, realizate efectiv 
20 - autor 

10 - coautor 
30 - autor 

20 - coautor 5 ani 

b. Creaţii de complexitate medie, cu valoare 
recunoscută, realizate efectiv 

10 – autor 
5 - coautor 

15 -autor 
10 -coautor 5 ani 

c. Participarea la concursuri naţionale şi 
internaţionale de arhitectură şi urbanism 15 25 - 

d. Premii la concursuri naţionale şi internaţionale 25 35 - 

e. Creaţii de artă plastică şi decorativă prezentate la expoziţii naţionale şi internaţionale 

─  individuală 20 30 5 ani 

─  de grup 2 x nr. lucrări 5 x nr. de lucrări - 

─  premii pentru creaţii prezentate la expoziţii 20 30 - 

Reviste ISI: 5 x nr. citări 

Reviste BDI: 3 x nr. citări  

Volume ale conferin�elor ISI: 2 x nr. citări 

2.9. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în 
baze de date internaţionale (BDI), în volume 
ale conferin�elor indexate ISI sau BDI (se 
exclud autocitările) 

Volume ale conferin�elor BDI: 1 x nr. citări 

Se 
consideră 
citările din 
ultimii 10 
ani pentru 
lucrările 

din 
întreaga 
activitate 

N = 10 
Cum laude N = 11 

Magna cum laude N = 12 2.10. Finalizare teză de doctorat 

Summa cum laude N = 13 

- 

2.11. Elaborare standarde 30 x nr. standarde 60 x nr. standarde - 
3.1. Profesor invitat pentru prelegeri la 

universită�i sau academii 5 x nr. acţiuni 10 x nr. acţiuni            5 ani 

3.2. Membru în academii (Academia Română, 
Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia 
Oamenilor de Ştiinţă etc. ) 

50 x nr. realizări 100 x nr. realizări Pt. toată 
activitatea 

3.3. Doctor Honoris Causa 25 x nr. realizări 50 x nr. realizări Pt. toată 
activitatea 

3.4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale 
(AGIR, asocia�iile absolven�ilor etc.) 5 x nr. realizări 10 x nr. realizări Pt. toată 

activitatea 

teză 5 x nr. realizări 10 x nr. realizări 
3.5. Membru în comisii 

de doctorat examene/ colocvii/ 
rapoarte de cercetare 1 x nr. realizări 5 x nr. realizări 

- 

3.6. Membru în colective de redacţie ale revistelor 
a. reviste cotate ISI 20 x nr. realizări - 

b. reviste incluse în BDI (INSPEC, ZMATH, 
SCOPUS etc) 10 x nr. realizări - 

3.Recunoaştere
a naţională şi 
internaţională 

 
(minimum: 
• 15 puncte 

prof.; 
• 10 puncte 

conf.; 
• 5 puncte  

�. l.) 

c. reviste neincluse în BDI 5 x nr. realizări - 

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani



ANEXA  1 
CRITERII DE EVALUARE A  
PERSONALULUI DIDACTIC 

 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ 
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI 

 
PRORECTORATUL  DIDACTIC COD TUIASI.POB.12 - A1 

Ediţia: 2 

Revizia: 2 

Aprobat  de  SENAT 
Data: 10.07.2014 

 

Pg. 3 din 3

3.7. Membru în comitete ştiinţifice naţionale/ 
internaţionale/ de program (la congrese, 
conferinţe etc.) 

5 x nr. realizări 10 x nr. realizări - 

3.8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a 
cercetării ştiinţifice (proiecte CNCS, PNCDI II, 
FP7, Phare; centre de cercetare etc.) (se 
punctează nr. de proiecte evaluate) 

5 x nr. acţiuni 10 x nr. acţiuni - 

3.9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) 
a procesului educaţional (ARACIS, EUA etc.) 
(se punctează nr. de participări la activită�i de 
evaluare) 

5 x nr. acţiuni 10x nr. acţiuni - 

3.10. Membru în consilii naţionale de specialitate 
(se punctează apartanen�a la comisii) 15 x nr.comisii - - 

3.11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale / sesiuni invitate  
a. Organizator principal (chairman) 10 15 

b. Membru în comitetul de organizare 5 10 
- 

3.12. Referent ştiinţific/ expert naţional şi internaţional 

a. Reviste Reviste ISI: 10 x nr. referate 
Reviste BDI: 5 x nr. referate 

b. Conferin�e Conferin�e ISI: 5 x nr. referate 
Conferin�e BDI: 3 x nr. referate 

- 

3.13. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice universitare:  

a. de profesor şi conferenţiar 5 x nr. comisii 10 x nr. comisii 

b. de şef de lucrări şi asistent 3 x nr. comisii 6 x nr. comisii 
 

3.14. Membru în jurii, comisii, concursuri 
profesionale  5 x nr. comisii 10 x nr. comisii - 

3.15. Cercetător invitat pentru activităţi de 
cercetare în universităţi/ firme 5 x nr. invitatii 10 x nr. invitatii - 

3.16. Cadru didactic invitat în programe 
ERASMUS (prelegeri) 5 x nr. mobilită�i - 

3.17.Cadru didactic care gestioneaza acorduri 
bilaterale ERASMUS 5 x nr. acorduri bilaterale gestionate - 

Academia Română 80 
Academia de Ştiinţe 

Tehnice, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Academia Oamenilor de 

Ştiinţă etc. 

60 
100 Pt. toată 

activitatea 

MEN,CNCS 40 - - 

 

3.18. Premii 

Alte premii 10 20 - 

4.1. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti 3 x nr. lucr./ nr. îndr. - - 

4.2. Pregătire pentru concursuri profesionale 
(pentru fazele naţională şi internaţională) 

5 x nr. stud. participanţi 
7 x nr. menţiuni 
8 x nr. premii III 
9 x nr. premii II 
10 x nr. premii I 

10 x nr. 
participanţi 

14 x nr. menţiuni 
16 x nr. premii III 
18 x nr premii II 
20 x nr. premii I 

- 

4.3. Conducere lucrări de absolvire finalizate), 
licenţă (diplomă), disertaţie, doctorat (inclusiv 
cotutelă) 

3 x ns 
5 x nm 
15 x nd 

6 x ns 
10 x nm 
30 x nd 

- 

4.4. Îndrumare ani de studii 5 x nr. de ani de studii 
îndrumaţi - - 

4.5. Organizarea de excursii de studii, 
prezentarea ofertei educa�ionale a 
universită�ii în licee 

5 x nr. ac�iuni - - 

4. Activitatea cu 
studenţii  

 
(minimum: 
• 10 puncte 

prof.; 
• 7 puncte 

conf.; 
• 5 puncte s.l.) 

4.6. Activită�i cu studen�i ERASMUS 

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani
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a. pregătirea �i îndrumarea studen�ilor 
outgoing 2 x nr. stud. plasa�i - 

b. tutoriat al activită�ii studen�ilor incoming pe 
perioada mobilită�ii în laboratoare (3-6 luni) 5 x nr. stud. primi�i - 

5.1. Participare la simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri organizate la nivelul facultă�ii/ 
universită�ii etc. 

1 x nr. participări 5 x nr.participări - 

5.2. Activitate în comisii la nivel de (se punctează apartenen�a la comisii) : 

a. departament (Consiliu Departament, comisie 
practică, finalizare studii etc.) 

3 x nr. comisii - - 

b. facultate (Consiliu Facultate, comisie 
promovare facultate, orar, coordonare 
programe internaţionale etc.) 

5 x nr. comisii - - 

c. universitate (Senat, Consiliu de Administraţie, 
CEAC, Comisie Etică etc.) 

7 x nr comisii - - 

5.3. Coordonare programe de studii de licenţă/ masterat/ postuniversitare de formare continuă 

a. coordonare elaborare rapoarte de 
autoevaluare pentru autorizare provizorie/ 
acreditare/ evaluare periodică/ aprobare 

20 x nr. programe 
coordonate - - 

5. Activitatea 
în 

comunitatea 
academică 

 
 
(minimum: 
• 15 puncte 

prof.; 
• 10 puncte 

conf.; 
• 5 puncte s.l.) 

b. coordonator de program de studii 5 x nr. programe  - - 

6. Evaluarea 
de către 

Directorul de 
Departament 
(0-50 puncte) 

Punctajul acordat de către Directorul de Departament va fi justificat în funcţie de activitatea 
generală a cadrului didactic evaluat, de implicarea acestuia în acţiunile desfaşurate la nivelul 
departamentului şi facultăţii etc. (pentru Directorul de Departament, evaluarea este făcută de către 
Decanul Facultă�ii) 

- 

 
* punctajul se măreşte de 1.2 ori în cazul elaborării de materiale în limbi străine  

1) Lucrările de la această rubrică trebuie să fie editate intr-o limbă de circulaţie internaţională. 
 
2) Pentru departamentul DPPD se calculează cu formula 0.3 x ns (≤9). 
  
Se pot acorda compensări între criterii în limita a 20%. 
 
Notă: 
1. S-au folosit următoarele notaţii:  

np – numărul de pagini; na – numărul de autori; ns – numărul de studenţi; nm – numărul de masteranzi; 
nd – numărul de doctoranzi; Fi – factor de impact. 

2. Punctajul se va acorda pentru anul calendaristic trecut, excepţie făcând indicatorii care au alte 
perioade la rubrica "Perioada de evaluare”. 

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani


