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GRADIS - GRila de evaluare a Activitifii Dldactice qi $tiin(ifice

A. Delinitia GRADIS: Grila de evaluare a activit?ilii didactice Ei fliinlifice (GRADIS) este principalul instrument de sistematizare, evaluare qi stimulare a

activililii didaotice !i de cercetare utilizat in cadrul Universitefii ,,Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

ll. Principiile GRADIS sunt:

1. Asigurarea unui echilibru intre componenta didactioa licomponenta de cercetare, ca elemente defi nitorii pentru activitatea de cadru didactic universitar.

doar anumitor domenii).
3. Asigurarea unui reglai echitabil intre ifldicatorii de excelenfd (ca elemente dezirabile ale activitatii universitarc, care trebuie slimulate li recomandate

in mod constant) qi indicalorii de baza (ca elcmente recurente ale aotivitalii universilare, ce relleota o munci cfectivd, care lrebuie reculosculd ca atare).
4. Corelarea indicatorilor GRADIS cu indicatorii de evaluare care funclioneazd la nivel nalional (criterii ARACIS, standarde CNA'IDCU, conditii de

eligibilitate penlru aplicalii la proiecte Ulll'lSCDl, indicatori CNUS q.a.).

5. Corelarea indicatorilor GRADIS cu indicatorii pe baza cdrora sc construieso diversele rankinguri internafionale.
6. Corelarea indicatorilor GRADIS cu o culturd organizalionalA orienlata catre o creftere constantd a calitdtii activit?ililor didactice $i de cercetare, precum

$i cu obiectivele strategice ale IJLBS.
7. Principiile transparenlei, echitdtii $i ale non-disoriminlrii.
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C. Obiectivele GRADIS sunt: 

1. Orientarea constantă a activității universitare către un nivel calitativ cât mai ridicat, cât pe componenta didactică, cât și pe aceea de cercetare (prin 

indicatorii de excelență); 

2. Recunoașterea cât mai echitabilă a oricărui efort depus de către cadrele didactice și de cercetare în beneficiul ULBS  (prin indicatorii de bază); 

3. Constituirea, sistematizarea și mentenanța unei baze de date cât mai relevante cu privire la activitățile didactice și de cercetare desfășurate în ULBS, 

spre a fi utilizată atât pentru optimizarea proceselor de management de la nivelul instituției, cât și pentru diversele raportări de la nivel național și 

internațional.  

 

D. Raportarea activității individuale în cadrul GRADIS 

 Raportarea activității individuale se realizează anual, în semestrul al II-lea al fiecărui an universitar, iar procesul se încheie înainte de vacanța de vară. 

- Componenta cercetare științifică a GRADIS se raportează corespunzător anului calendaristic anterior (Anexa 1) 

- Componenta didactică a GRADIS se raportează corespunzător anului universitar în curs (Anexa 2). 

 

E. Valori minimale:  

În urma raportării individuale, fiecare cadru didactic sau de cercetare titular cu normă întreagă (pe durată nedeterminată sau determinată) al ULBS din 

prima zi a anului calendaristic în care se face raportarea trebuie să probeze realizarea punctajului corespunzător postului, după cum urmează: 

 

E1. Cadrele didactice titulare ale ULBS: realizarea cumulată a 1600 de puncte din componenta didactică și din componenta de cercetare a GRADIS. 

Pentru realizarea acestui punctaj, fiecare cadru didactic – cu excepția acelora din domeniile artistic sau sportiv – trebuie să publice anual minim două lucrări 

științifice (IC01-02; IC09-10). În cazul cadrelor didactice care au gradul de conferențiar sau profesor, cel puțin una dintre lucrări trebuie publicată în zona 

indicatorilor de excelență (IC01-02) sau – în cazul cadrelor didactice din domeniile sociale și umaniste – în reviste indexate ERIH Plus. În cazul cadrelor 

didactice din domeniile artistic sau sportiv care au gradul de conferențiar sau profesor, cel puțin o fracțiune a punctajului anual trebuie realizată în zona 

indicatorilor de excelență. Toate cadrele didactice din domeniile artistic sau sportiv au obligația de a publica anual cel puțin o lucrare științifică. 
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E2. Cercetătorii titulari ai ULBS: realizarea a 1800 de puncte exclusiv din componenta de cercetare a GRADIS. Dintre acestea, în funcție de grad, trebuie 

realizate din cercetarea de excelență:  

Asistent de cercetare/cercetător științific = minim 25% din punctaj (450 p.);  

Cercetător științific III = minim 50% din punctaj (900 p.);  

Cercetător științific II = minim 75% din punctaj (1350 p.);  

Cercetător științific I = 100% din punctaj (1800 p.). 

Notă: criteriile se aplică doar cercetătorilor angajați pe posturi remunerate din veniturile proprii ale ULBS. Nu intră în această categorie cercetătorii angajați 

pe proiecte de cercetare (cu normă întreagă sau parțială). 

 

F. Aplicabilitate: GRADIS intră vigoare în anul calendaristic 2022 (Componenta de cercetare științifică), respectiv în anul universitar 2022-2023 (Componenta 

didactică). Prima raportare conform GRADIS va fi făcută în semestrul al II-lea al anului universitar 2023, în conformitate cu precizările de la punctele D și F.  
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Anexa 1. Componenta cercetare științifică 

 

I. INDICATORI DE CERCETARE DE EXCELENȚĂ 

 

 

A. Indicatori instituționali 

 

Cod Denumire Descriere Punctaj de referință Precizări/restricții 

IC01 Articole (I) 

 

Articole indexate în 

WoS – SCIE, SSCI, 

AHCI, ESCI – și 

SCOPUS 

Lucrări de conferință 

indexate în WoS – 

CPCI – și SCOPUS 

• articole WoS indexate în SCIE/SSCI 

– Q1: 1500 p./articol; 

• articole WoS indexate în SCIE/SSCI 

– Q2: 1000 p./articol; 

• articole WoS indexate în AHCI 

(reviste cu o vechime de indexare 

mai mare de 5 ani în AHCI): 1200 

p./articol; 

• articole WoS indexate în SCIE/SSCI 

– Q3, Q4, AHCI (reviste cu o 

vechime de indexare mai mică de 5 

ani în AHCI): 500 p./articol; 

• articole WoS indexate în ESCI și/sau 

SCOPUS: 300 p./articol; 

• lucrări prezentate la conferințe și 

indexate în CPCI și/sau SCOPUS: 

200 p./articol. 

- se ia în considerare și se punctează doar indexarea specifică a articolului/lucrării (de ex., prin 

asignarea unui Accession Number cu indicatorul WOS și precizarea explicită a compartimentului 

WoS în care a fost indexat articolul/lucrarea: SCIE/SSCI/AHCI etc.), nu indexarea generică a 

revistei/conferinței (de ex., dacă revista figurează în Master Journal List ca indexată în WoS AHCI, 

dar articolul raportat nu a fost indexat în AHCI, articolul nu se punctează ca AHCI); 

- se iau în considerare datele existente în WoS și SCOPUS la momentul raportării; se atașează capturi 

de ecran pentru certificarea acestora; 

- se iau în considerare doar documentele indexate cu mențiunea „article” (în WoS/SCOPUS), „review” 

(în WoS/SCOPUS), „proceedings paper” (în WoS) și „conference paper/review” (în SCOPUS); 

- se poate lua în considerare ierarhizarea revistelor atât după FI, cât și după AIS; se va opta pentru 

încadrarea cea mai avantajoasă;  

- autorul care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS; în cazul declarării de 

afilieri la mai multe instituții, se împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară 

afilierea; în cazul în care autorul și-a declarat afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un 

departament și un centru de cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul total al articolului se împarte la numărul de autori afiliați la instituții de educație și cercetare 

din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se iau în calcul autorii 

afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de educație și cercetare (de 

ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor autori; 

- se acceptă raportarea de lucrări și pentru anii anteriori anului de raportare, în cazul în care indexarea 

acestora în WoS/SCOPUS s-a făcut cu întârziere; 

- în domeniul Drept, pentru toate publicațiile se aplică un coeficient de multiplicare de 2; coeficientul 

se aplică doar pentru lucrările din domeniul respectiv, nu și pentru publicațiile în alte domenii sau 

pentru cele cu caracter inter- sau multidisciplinar. 

IC02 Cărți/ 

capitole (I) 

Cărți/ capitole publicate 

la edituri internaționale 
• autor de volume/capitole: 10 

p./pagină;  

- titularul ULBS care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS, indiferent de 

calitatea sa (autor/ coordonator/ traducător); în cazul declarării de afilieri la mai multe instituții, se 
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de prestigiu (lista 

ULBS): autor, 

coordonator/editor, 

traducător 

• coordonare/editare de volum: 5 

p./pagină;  

• traducere de volume/capitole: 5 

p./pagină. 

împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară afilierea; în cazul în care autorul 

și-a declarat afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un departament și un centru de 

cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul capitolului/cărții se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de 

educație și cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se 

iau în calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de 

educație și cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor 

autori; 

- dovada publicării volumului se face prin link către prezentarea volumului de pe site-ul editurii; 

prezentarea trebuie să conțină: titlul complet și data publicării volumului; ISBN-ul; numărul de 

pagini; numele autorilor, coordonatorilor și al traducătorilor; cuprinsul volumului; în cazul în care 

informațiile de pe site nu sunt complete, se vor furniza dovezi adiționale;  

- nu se punctează reeditările; 

- prin excepție, în domeniul Drept se acceptă și se punctează și reeditările, cu condiția ca acestea să 

fie determinate de revizuirea legislației la care se referă cartea reeditată; 

- nu se punctează lucrările cu caracter didactic; 

- în domeniul Drept, pentru toate publicațiile se aplică un coeficient de multiplicare de 2; coeficientul 

se aplică doar pentru lucrările din domeniul respectiv, nu și pentru publicațiile în alte domenii sau 

pentru cele cu caracter inter- sau multidisciplinar; 

- în oricare domeniu, în cazul traducerilor de cărți/capitole care, conform clasificării Academiei 

Române, sunt realizate în/din „limbi vechi” (latină, greacă veche, ebraică, slavonă) sau în/din „limbi 

străine mai puțin curente” (chineză, hindi, suedeză ș.a.), se aplică un coeficient de multiplicare de 2. 

IC03 Aplicații la 

competiții 

de 

cercetare 

(I) 

 

Competiții H2020/ 

Horizon Europa, 

UEFISCDI, SEE-PCC, 

POC-CD 

• 400 p./aplicație pentru proiectele în 

care ULBS este 

beneficiar/coordonator; 

• 200 p./aplicație pentru proiectele în 

care ULBS este partener. 

 

Pentru proiectele câștigătoare:  

- se aplică un coeficient de 

multiplicare de 5 (proiectele 

UEFISCDI/ SEE-PCC/ POC-CD); 

- se aplică un coeficient de 

multiplicare de 10 (proiectele 

H2020/Horizon Europa). 

- se raportează aici doar proiectele de cercetare, în sensul definiției acestei noțiuni din Art. 2 alin. (1) 

din Ordinul comun al MFP și MCI nr. 2326/2855/2017 din 29 august 2017, potrivit căruia 

„elementele definitorii” ale unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare sunt: „a) scopul; b) 

domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare; c) obiectivele; d) perioada de desfășurare; e) tipul sursei 

de finanțare (public/privat/național/extern); f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor 

corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect; 

g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului; h) indicatorii de rezultat definiți.” 

- nu se iau în calcul proiectele de mobilități sau de popularizare a științei (ex.: H2020-MSCA, 

UEFISCDI-MC ș.a.); 

- aplicația la proiect trebuie depusă prin ULBS, cu notificarea prealabilă a SSCDI; contabilitatea 

proiectelor contractate trebuie să se desfășoare prin Direcția Financiar-Contabilă a ULBS; 

- punctajul se acordă integral doar pentru proiectele cu un buget de minim 250.000 lei contractat de 

către ULBS; pentru proiectele cu bugete mai mici, se diminuează proporțional și punctajul acordat; 
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 - punctajul de referință se acordă doar în cazul în care aplicația a obținut minim 60% din punctaj SAU 

proiectul s-a clasat în primele 40% de locuri ale competiției; 

- punctajul se acordă în anul afișării rezultatelor competiției (în cazul proiectelor necontractate) sau în 

anul contractării (în cazul proiectelor contractate); 

- punctajul se acordă o singură dată pe proiect, indiferent dacă proiectul a fost contractat sau nu; 

- punctajul se acordă directorului/responsabilului de proiect din partea ULBS; directorul/responsabilul 

poate decide împărțirea punctajului cu membrii echipei, în baza unei notificări scrise adresate 

SSCDI. 

IC04 Citări (I) 

 

 

 

Citări în publicații 

indexate WoS/ 

SCOPUS/ volume 

apărute la edituri 

internaționale de 

prestigiu 

• 50 p./citare. - se specifică lucrarea citată (LCA) și lucrarea care citează (LCI); persoana care raportează trebuie să 

se afle printre autorii LCA și în această calitate să aibă declarată afilierea la ULBS; nu se punctează 

LCA la care autorul și-a declarat afilierea la alte instituții decât ULBS; în cazul în care în LCA 

autorul și-a declarat afiliere multiplă (la ULBS și la alte instituții), se împarte punctajul la numărul 

total de instituții la care autorul LCA și-a declarat afilierea; 

- punctajul se împarte între numărul de autori ai LCA afiliați la instituții de educație și cercetare din 

România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se iau în calcul autorii 

afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de educație și cercetare (de 

ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor autori; 

- se ia în considerare o citare doar atunci când toate datele bibliografice esențiale ale LCA (autor, 

titlu, revistă/editură ș.a.) sunt menționate în LCI; nu se consideră „citări” simplele mențiuni 

nominale, prezența într-o listă de acknowledgements etc. 

- nu se punctează autocitările (nu se raportează LCI pe a căror listă de autori se numără autorul LCA 

care face raportarea); 

- se consideră o (singură) citare atunci când se stabilește o asociere invariabilă între o LCA și o LCI; 

dacă mai multe LCA ale aceluiași autor sunt citate în aceeași LCI, aceste situații se consemnează și 

se punctează distinct; la fel, dacă aceeași LCA este citată în mai multe LCI, aceste situații se 

consemnează și se punctează distinct; 

- nu se punctează citările multiple (dacă o LCA este citată de mai multe ori într-o LCI, acest fapt se 

raportează ca o singură citare; regula se aplică și în situațiile în care aceeași LCA a fost citată în 

capitole/secțiuni diferite ale unei lucrări având același autor/aceiași autori, întrucât secțiunile 

respective reprezintă părți diferite ale aceleiași lucrări, și nu lucrări diferite); 

- dacă într-un volum colectiv sau într-o selecție de lucrări de conferință, o LCA a fost citată în 

capitole având autori diferiți și titluri diferite, atunci se consideră că a fost citată în LCI diferite, 

care se consemnează și se punctează diferit; 

- LCI trebuie să fi fost publicată în intervalul de raportare; nu există restricții pentru data de 

publicare a LCA. 
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- pentru punctarea la acest indicator a citărilor în reviste, este obligatoriu ca LCI să fie indexată în 

WoS și/sau în SCOPUS, însă nu e obligatoriu ca și LCA să fie inclusă în WoS și/sau în SCOPUS. 

IC05 Keynote 

speaker 

 

Keynote speaker la 

manifestări științifice 

organizate în străinătate. 

 

 

• 100 p./keynote speech. - se punctează doar evenimentele organizate de universități din Top 500 ARWU din anul raportării; 

universitățile respective trebuie să fie organizatori, și nu simple gazde ale evenimentului;  

- doar în domeniul Medicină, se punctează și „minicursurile” (keynote lectures, instructional course 

lectures etc.) prezentate în cadrul congreselor organizare de societățile internaționale de specialitate; 

- calitatea de keynote speaker se verifică pe baza invitației adresate de către organizatori, a 

programului conferinței și a Dispoziției de deplasare; în program trebuie să se menționeze afilierea 

autorului la ULBS; 

- discursul trebuie să fi fost ținut într-o limbă străină de circulație internațională; 

- participarea s-a făcut prin deplasarea fizică a participantului la locul conferinței; nu se raportează 

prelegerile ținute online; 

- dacă un autor a ținut mai multe keynote speeches în cadrul aceleiași manifestări științifice, se 

punctează doar unul dintre ele; 

- manifestarea trebuie să fi avut un caracter științific; nu se consideră keynote speeches: prezentările 

din cadrul întâlnirilor de lucru ale echipelor unor proiecte internaționale; discursurile ținute în cadrul 

unor reuniuni cu caracter de formare profesională; rapoartele prezentate la întâlnirile unor 

asociații/organizații profesionale; prezentările instituționale ale profilului și activității ULBS ș.a.m.d. 

- recunoașterea unei prezentări drept „keynote” se face doar în cazul manifestărilor științifice în cadrul 

cărora există o diferență clară între „plen” și „paneluri”; nu se raportează drept keynote speeches 

prezentările ținute la conferințe cu un număr redus de participanți, unde din principiu lucrările nu 

sunt împărțite pe paneluri. 

 

B. Indicatori de domenii 

 

IC06 Brevete (I)  Cereri de brevete 

depuse și brevete 

obținute (naționale, 

internaționale, triadice) 

• 200 p./cerere de brevet; 

• 1.000 p./ brevet național (OSIM); 

• 2.000 p./ brevet european/ 

internațional (EPO/USTPO); 

• 4.000 p./ brevet triadic. 

 

 

- se va anexa documentul doveditor (înregistrarea in buletinul oficial aferent) și înregistrarea la 

Serviciul CDI/ CTC HPI-ULBS, respectiv dovada indexării in WoS;  

- se punctează doar brevetele/cererile al căror titular este ULBS; 

- brevetul/cererea conține mențiunea afilierii la ULBS a autorului/inventatorului care face raportarea; 

în cazul declarării de afilieri la mai multe instituții, se împarte punctajul la numărul de instituții la 

care autorul își declară afilierea; în cazul în care autorul și-a declarat afilierea la mai multe structuri 

ale ULBS (de ex., un departament și un centru de cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul cererii/brevetului se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de 

educație și cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se 

iau în calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de 
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educație și cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor 

autori; 

- punctajul aferent cererii se acordă pentru anul depunerii cererii; punctajul aferent brevetului se 

acordă pentru anul obținerii brevetului; cele două punctaje se acordă cumulativ (de ex., 200 + 1000 

p.). 

IC07  Evenimente 

artistice (I) 

Evenimente 

internaționale și/sau 

activități de anvergură 

 

a) Organizare/management eveniment 

artistic (Artele spectacolului/Arte 

vizuale-restaurare): 

• festival de Artele spectacolului: 

manager festival internațional = 

1000 p.; manager festival național = 

400 p.; manager secțiune în cadrul 

unui festival internațional = 300 p.; 

membru în echipa de management a 

unei secțiuni din cadrul unui festival 

internațional = 150 p.; manager 

pentru prezentarea unui spectacol în 

cadrul unui festival sau turneu, în 

străinătate = 200 p.; membru în 

echipa de management a prezentării 

unui spectacol în cadrul unui festival 

sau turneu, în străinătate = 100 p. 

• eveniment de Arte vizuale-

restaurare: organizator eveniment 

internațional = 200 p. 

b) Film de lung metraj (Artele 

spectacolului): 

• regie = 600 p; rol principal = 450 p.; 

rol secundar = 200 p.; rol episodic = 

100 p. 

c) Roluri în spectacole în cadrul 

instituțiilor producătoare (Artele 

spectacolului): 

• rol în spectacol nou / premieră a unei 

stagiuni din cadrul unei instituții 

- se va verifica existența siglei ULBS pe materialele promoționale ale evenimentului;  

- în cazul difuzării online a spectacolelor/filmelor de la literele (b), (c), (d) și (f), se punctează 

transmisia o singură dată, pentru fiecare rol (pentru fiecare canal instituțional de difuzare); 

- la litera (g), expoziția personală se punctează doar dacă include peste 20 lucrări; 

- la litera (h), mențiunile diferite pe aceeași pagină se punctează o singură dată. 
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producătoare de spectacol (teatru 

național / de stat / independent): rol 

principal = 350 p.; rol secundar = 

200 p.; rol episodic sau corp-

ansamblu = 100 p. 

d) Roluri în spectacole jucate la 

festivaluri internaționale (Artele 

spectacolului): 

• rol într-un spectacol invitat / selectat 

în programul unui festival 

internațional din străinătate și în 

cadrul FITS: rol principal = 100 p.; 

rol secundar = 50 p.; rol episodic sau 

corp-ansamblu = 40 p. 

e) Producție artistică în cadrul 

instituțiilor producătoare de 

spectacol (Artele spectacolului): 

• regie spectacol = 450 p.; participarea 

regizorului la repetiții și 

reprezentarea publică a spectacolului 

în cadrul unui festival internațional 

(deplasare) sau în cadrul FITS = 100 

p.; 

• scenografie de spectacol/film = 300 

p.; 

• concept coregrafic spectacol de dans 

= 450 p.; concept coregrafic 

spectacol de teatru / teatru-dans: 200 

p.; 

• compoziție muzicală originală = 300 

p.; 

• autor de text dramatic / traducere de 

text dramatic pentru spectacol = 300 

p.; dramaturg de producție = 200 p. 
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f) Concerte internaționale (Muzică – 

inclusiv muzică religioasă): 

• spectacol invitat / selectat în 

programul unui festival (deplasare) 

internațional din străinătate sau în 

cadrul FITS: solist = 120 puncte; 

membru cor/ansamblu/instrumentist 

= 60 p. 

• concert de muzică religioasă în 

străinătate = 100 p. 

g) Expoziții în străinătate (Arte 

vizuale): 

• expoziție personala = 500 p.; 

• participare la expoziție = 100 p. 

h) Vizibilitate internațională: 

• menționare nominală într-un context 

cultural, pe o pagină web din 

străinătate (inclusiv social media) = 

10 p./mențiune. 

IC08 Competiții 

sportive (I) 

 

Competiții sportive de 

nivel internațional și 

național 

a) Organizare:  

• competiție internațională: 500 p./ 

echipă organizatorică 

• competiție națională: 300 p./ echipă 

organizatorică 

b) Participare: 

• competiții de nivel internațional: 800 

p. = Premiul I; 600 puncte = Premiul 

II; 400 p. = Premiul III; 200 p. = 

participare 

• competiții de nivel național: 400 p. = 

Premiul I; 300 puncte = Premiul II; 

200 p. = Premiul III; 100 p. = 

participare. 

- se va verifica existența siglei ULBS pe materialele promoționale ale evenimentului;  

- punctajul pentru performanță sportivă se acordă pentru realizările cadrului didactic (și nu pentru 

realizările studenților); 

- punctajul pentru organizare se acordă organizatorului principal; acesta poate decide distribuirea 

punctajului între membrii echipei; se va verifica apartenența persoanei la comitetul de organizare; 

- în cadrul aceleiași competiții nu se pot cumula calitățile de organizator și participant;  

- se punctează doar competițiile organizate sub egida federațiilor sportive de specialitate; 

- se consideră competiții internaționale competițiile organizate în străinătate sau competițiile 

organizate în România în care minim 33% dintre participanți sunt din străinătate; 

- se consideră competiții naționale competițiile în care minim 33% dintre participanți sunt din alte 

județe; 

- participarea la competiții se certifică prin existența dovezilor specifice în format online sau document 

fizic asumat (site/ pagină electronică/ afiș; liste oficiale de înscriere; clasamente oficiale/diplome de 

participare/medalii etc.). 
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II. INDICATORI DE CERCETARE DE BAZĂ 

 

 

A. Indicatori instituționali 

 

Cod Denumire Descriere Punctaj de referință Precizări/restricții 

IC09 Articole 

științifice 

(II) 

Articole în reviste 

indexate BDI (inclusiv 

ERIH Plus) sau în 

reviste neindexate; 

recenzii de carte apărute 

în reviste științifice. 

  

• articole în reviste recunoscute ERIH 

Plus: 150 p./articol; 

• articole indexate în alte BDI: 100 

p./articol; 

• articole în reviste științifice 

neindexate: 50 p./articol; 

• recenzii în reviste indexate 

WoS/SCOPUS: 50 p./recenzie; 

• recenzii în alte tipuri de reviste 

științifice: 25 p./ recenzie. 

 

- se consideră reviste științifice (neindexate) doar acele reviste care: a) au girul unui comitet științific 

alcătuit din personalități cu activitate științifică prestigioasă pe plan național și internațional; b) au 

afișate pe site-ul lor niște norme riguroase de citare și de redactare a articolelor; c) utilizează 

procesul de peer-review; d) în conținutul lor, articolele au măcar rezumatul într-o limbă de 

circulație internațională. 

- autorul care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS; în cazul declarării de 

afilieri la mai multe instituții, se împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară 

afilierea; în cazul în care autorul își declară afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un 

departament și un centru de cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul total al articolului se împarte la numărul de autori afiliați la instituții de educație și 

cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se iau în 

calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de educație și 

cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor autori; 

- articolele publicate în reviste indexate în mai multe BDI se raportează o singură dată, în funcție de 

încadrarea cea mai favorabilă (de ex., același articol nu poate fi raportat și la IC01, și la IC09). 

IC10 Cărți/ 

capitole (II) 

Cărți/capitole publicate 

la edituri naționale 

(România sau 

Republica Moldova) 

sau la edituri 

internaționale care nu se 

află pe lista ULBS a 

editurilor de prestigiu: 

autor, 

coordonator/editor, 

traducător. 

 

Pentru cărți/capitole publicate la edituri 

naționale (România și Republica 

Moldova): 

• autor de volume/capitole: 2 p./pagină 

(se împarte la numărul de autori); 

• coordonare/editare de volum: 1 

p./pagină (se împarte la numărul de 

coordonatori); 

• traducere de volume/capitole: 1 

p./pagină (se împarte la numărul de 

traducători). 

Pentru cărțile/capitolele publicate la 

edituri internaționale (altele decât cele de 

- titularul ULBS care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS, indiferent de 

calitatea sa (autor/ coordonator/ traducător); în cazul declarării de afilieri la mai multe instituții, se 

împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară afilierea; în cazul în care autorul 

își declară afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un departament și un centru de cercetare), 

punctajul nu se împarte; 

- punctajul capitolului/cărții se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de 

educație și cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se 

iau în calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de 

educație și cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se menționează și afilierea 

acestora; 

- dovada publicării volumului se face prin link către prezentarea volumului de pe site-ul editurii; 

prezentarea trebuie să conțină: titlul și data publicării volumului; ISBN-ul; numărul de pagini; 

numele autorilor, coordonatorilor și al traducătorilor; cuprinsul volumului; în cazul în care 

informațiile de pe site nu sunt complete, se vor furniza dovezi adiționale; 
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la IC02) se aplică un coeficient de 

multiplicare de 2. 
- nu se punctează reeditările; 

- prin excepție, în domeniul Drept se acceptă și se punctează și reeditările, cu condiția ca acestea să 

fie determinate de revizuirea legislației la care se referă cartea reeditată; 

- nu se punctează lucrările cu caracter didactic; 

- în oricare domeniu, în cazul traducerilor de cărți/capitole care, conform clasificării Academiei 

Române, sunt realizate în/din „limbi vechi” (latină, greacă veche, ebraică, slavonă) sau în/din „limbi 

străine mai puțin curente” (chineză, hindi, suedeză ș.a.), se aplică un coeficient de multiplicare de 2. 

IC11 Proiecte de 

cercetare 

contractate 

pe bază de 

competiție 

sau ofertă 

câștigă-

toare (II) 

Proiecte finanțate de 

Comisia Europeană 

(Horizon-MSCA ș.a.); 

alte linii internaționale 

de finanțare; programul 

COST, UEFISCDI 

(mobilități: MC, MCT, 

MCD ș.a.), ANCS, 

AFCN, Consiliul Local, 

Consiliul Județean ș.a.; 

proiecte cu terți. 

• 100 p., pentru proiectele cu valoare 

de sub 10.000 de lei; 

• 200 p., pentru proiectele cu valoare 

cuprinsă între 10.000 și 100.000 de 

lei; 

• 300 p., pentru proiectele cu valoare 

cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 

de lei; 

• 400 p., pentru proiectele cu valoare 

de peste 1.000.000 de lei. 

- se raportează aici doar proiectele de cercetare, în sensul definiției acestei noțiuni din Art. 2 alin. (1) 

din Ordinul comun al MFP și MCI nr. 2326/2855/2017 din 29 august 2017, potrivit căruia 

„elementele definitorii” ale unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare sunt: „a) scopul; b) 

domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare; c) obiectivele; d) perioada de desfășurare; e) tipul sursei 

de finanțare (public/privat/național/extern); f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor 

corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect; 

g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului; h) indicatorii de rezultat definiți.”; 

- se punctează doar proiectele pentru care directorul a contribuit la scrierea aplicației;  

- se punctează doar proiectele contractate, nu și aplicațiile necâștigătoare/necontractate; 

- contabilitatea proiectelor trebuie să se desfășoare prin Direcția Financiar-Contabilă a ULBS; 

- în cazul proiectelor cu terții, cheltuielile cu personalul ULBS nu se iau în calcul în stabilirea valorii 

proiectului pe baza căreia se acordă punctajul; 

- punctajul se acordă o singură dată pe proiect, pentru anul în care a avut loc contractarea, indiferent 

dacă este vorba despre un buget multianual; 

- punctajul se acordă directorului/responsabilului de proiect din partea ULBS; directorul/responsabilul 

poate decide împărțirea punctajului cu membrii echipei, în baza unei notificări scrise adresate 

SSCDI. 

IC12 Citări (II) 

 

 

Citări în publicații 

indexate BDI (inclusiv 

ERIH), în reviste 

neindexate și în volume 

publicate la edituri din 

țară și din străinătate, în 

teze de doctorat 

indexate în Google 

Scholar. 

 

• 20 p./citare: reviste BDI/ERIH; 

volume apărute la edituri din 

străinătate (altele decât acelea de pe 

lista editurilor de prestigiu) și de pe 

listele CNCS (toate categoriile); 

• 10 p./citare: reviste neindexate; 

volume apărute la alte edituri din 

România și Republica Moldova, teze 

de doctorat indexate în Google 

Scholar. 

 

- se specifică lucrarea citată (= LCA) și lucrarea care citează (= LCI); persoana care raportează trebuie 

să se afle printre autorii LCA și în această calitate să aibă declarată afilierea la ULBS; nu se punctează 

LCA în care autorul și-a declarat afilierea la alte instituții decât ULBS; în cazul în care în LCA 

autorul și-a declarat afiliere multiplă (la ULBS și la alte instituții), se împarte punctajul la numărul 

total de instituții la care autorul LCA și-a declarat afilierea; 

- punctajul se împarte între numărul de autori ai LCA afiliați la instituții de educație și cercetare din 

România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se iau în calcul autorii afiliați 

la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de educație și cercetare (de ex., 

companii, spitale etc.), deși în raportare se menționează și afilierea acestora; 
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- se ia în considerare o (singură) citare doar atunci când toate datele bibliografice esențiale ale LCA 

(autor, titlu, revistă/editură ș.a.) sunt menționate în LCI; nu se consideră „citări” simplele mențiuni 

nominale, prezența într-o listă de acknowledgements etc. 

- nu se punctează autocitările (nu se raportează LCI pe a căror listă de autori se numără autorul LCA 

care face raportarea); 

- se consideră o (singură) citare atunci când se stabilește o asociere invariabilă între o LCA și o LCI; 

dacă mai multe LCA ale aceluiași autor sunt citate în aceeași LCI, aceste situații se consemnează și 

se punctează distinct; la fel, dacă aceeași LCA este citată în mai multe LCI, aceste situații se 

consemnează și se punctează distinct; 

- nu se punctează citările multiple (dacă o LCA este citată de mai multe ori într-o LCI, acest fapt se 

raportează ca o singură citare; regula se aplică și în situațiile în care aceeași LCA a fost citată în 

capitole/secțiuni diferite ale unei lucrări având același autor/aceiași autori, întrucât secțiunile 

respective reprezintă părți diferite ale aceleiași lucrări, și nu lucrări diferite); 

- dacă într-un volum colectiv sau într-o selecție de lucrări de conferință, o LCA a fost citată în capitole 

având autori diferiți și titluri diferite, atunci se consideră că a fost citată în LCI diferite, care se 

consemnează și se punctează diferit; 

- LCI trebuie să fi fost publicată în intervalul de raportare; nu există restricții pentru data de publicare 

a LCA. 

IC13 Reviste 

științifice 

colecții de 

carte 

 

 

 

Reviste indexate WoS, 

SCOPUS, BDI (inclusiv 

ERIH); reviste 

științifice neindexate ale 

ULBS; colecții de carte. 

 

a) Editare: 

• 100 p. – redactor-șef/ coordonator de 

colecție editorială; 

• 50 p. – membru în comitetul de 

redacție, în comitetul științific al 

publicației sau guest editor de număr 

tematic; membru în comitetul 

științific al unei colecții editoriale 

Se aplică următorii coeficienți de 

multiplicare: 

i) de calitate: 

- 2,0 pentru reviste WoS, SCOPUS, ERIH 

Plus sau colecții editate la edituri 

internaționale de prestigiu; 

ii) de frecvență: 

- 1,5 pentru reviste cu 2 numere/an sau 

pentru colecții cu 2 volume/an; 

- în încadrarea revistelor, se ia în considerare indexarea/cotarea cea mai avantajoasă; indexarea/cotarea 

este probată prin link către baza de date aferentă; 

- verificarea componenței redacției/comitetului științific se face prin confruntarea datelor prezentate 

cu cele existente pe site-ul revistei/editurii; în cazul publicațiilor editate de către ULBS, punctajele 

se validează de către redactorul-șef al revistei, respectiv de către directorul Editurii ULBS 

- verificarea statutului de reviewer se face pe baza corespondenței recenzorului cu redacția 

revistei/editurii; 

- nu se pot cumula calități diferite (de ex.: recenzor și membru în redacție) în cadrul aceleiași reviste 

sau colecții editoriale; se optează pentru încadrarea cea mai avantajoasă; 

- statutul de guest editor se punctează doar în cazul editorilor care nu fac parte din redacția revistei; 

statutul de guest editor al unor numere diferite din aceeași publicație apărute în decursul aceluiași an 

calendaristic se punctează o singură dată;  

- cele două categorii de coeficienți de multiplicare pentru editare se pot aplica cumulativ; coeficienții 

din cadrul aceleiași categorii (de frecvență) se exclud reciproc; 

- în categoria „reviste BDI” intră revistele ale căror articole sunt indexate în minim o BDI (cu toate 

datele bibliometrice necesare, inclusiv rezumatul articolelor); în categoria „reviste științifice 

neindexate ale ULBS” intră toate revistele care apar sub egida instituțională a ULBS și care nu sunt 

indexate în vreo BDI; 
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- 2,0 pentru reviste cu 3-4 numere/an sau 

pentru colecții cu 3-4 volume/an; 

- 2,5 pentru reviste cu 5-6 numere/an sau 

pentru colecții cu 5-6 volume/an; 

- 3,0 pentru reviste cu peste 6 numere/an 

sau pentru colecții cu peste 6 

volume/an. 

 

b) Recenzare: 

• 10 p./raport de recenzare; 

Se aplică următorul coeficient de 

multiplicare: 

- 5,0 pentru reviste WoS, SCOPUS, ERIH 

Plus sau pentru volume recenzate la edituri 

internaționale de prestigiu. 

- punctajul pentru editare se acordă doar în cazul revistelor care își respectă periodicitatea anunțată 

(care sunt cu numerele „la zi”); 

- SCIPIO, Google Scholar și Worldcat nu sunt BDI. 

 

IC14 Manifestări 

științifice 

Conferințe, colocvii, 

congrese, simpozioane, 

workshopuri științifice 

a) Organizare: 

• 100 p. – organizator principal; 

• 50 p. – membru în comitetul de 

organizare; 

• 50 p. – membru în comitetul științific; 

• 30 p. – recenzor; 

 

b) Prezentare: 

• 50 p. – keynote speaker; 

• 30 p. – prezentare de lucrare; 

• 20 p. – prezentare de poster; 

participare la Noaptea Cercetătorilor 

sau la alte evenimente de 

popularizare a cunoașterii organizate 

de către ULBS. 

 

Punctajele de referință se acordă pentru 

manifestări cu caracter național organizate 

în România sau în Republica Moldova. 

- autorul care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS; în cazul declarării de 

afilieri la mai multe instituții, se împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară 

afilierea; în cazul în care autorul își declară afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un 

departament și un centru de cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul lucrării se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de educație și 

cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se iau în calcul 

autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de educație și cercetare 

(de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se menționează și afilierea acestora; 

- elementele cumulative de recunoaștere a unei conferințe organizate în România sau în Republica 

Moldova ca fiind internațională sunt: (a) pagina de web a conferinței este redactată într-o limbă 

străină de circulație internațională; (b) lucrările conferinței sunt prezentate într-o limbă străină de 

circulație internațională; (c) cel puțin 15% dintre participanți SAU 2 keynote speakers sunt afiliați la 

instituții din străinătate. 

- aplicarea coeficientului de multiplicare presupune deplasarea fizică la locul conferinței; pentru 

manifestările științifice la care participarea s-a făcut online nu se aplică niciun coeficient de 

multiplicare; 

- la categoria a) Organizare, nu se pot cumula calități diferite (de ex.: organizator principal și recenzor) 

în cadrul aceleiași manifestări; se optează pentru încadrarea cea mai avantajoasă;  

- la categoria b) Prezentare, calitatea de keynote speaker nu se poate cumula cu prezentarea de lucrări 

sau de postere în cadrul aceluiași eveniment; se pot raporta cel mult două lucrări/postere sau o lucrare 
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Se aplică următorii coeficienți de 

multiplicare: 

i) de locație: 

- 1,5 pentru manifestări internaționale 

organizate în România sau Republica 

Moldova; 

- 2,0 pentru manifestări științifice 

internaționale organizate în alte țări. 

ii) de anvergură (doar pentru a) 

Organizare): 

- 1,5 pentru manifestări științifice cu peste 

100 de participanți; 

- 2,0 pentru manifestări științifice cu peste 

200 de participanți. 

și un poster prezentate în cadrul aceleiași manifestări; se optează pentru încadrarea cea mai 

avantajoasă; 

- statutul de keynote speaker la manifestări științifice din străinătate organizate de universități din Top 

500 ARWU se punctează la IC05; 

- se raportează la acest punct și manifestările științifice destinate doctoranzilor; 

- la litera (b) se punctează doar prezentarea lucrărilor; publicarea lor se punctează distinct, în funcție 

de tipul publicației. 

 

B. Indicatori de domenii 

 

IC15  Brevete (II) Modele de utilitate 

(micul brevet) 

 

 

• 300 p./model de utilitate. - se va anexa documentul doveditor pentru modelul de utilitate (înregistrarea in buletinul oficial 

aferent) și înregistrarea la Serviciul SCDI/ CTC HPI-ULBS;  

- se punctează doar brevetele/cererile al căror titular este ULBS; 

- brevetul/cererea conține mențiunea afilierii la ULBS a autorului/inventatorului care face raportarea; 

în cazul declarării de afilieri la mai multe instituții, se împarte punctajul la numărul de instituții la 

care autorul își declară afilierea; în cazul în care autorul și-a declarat afilierea la mai multe structuri 

ale ULBS (de ex., un departament și un centru de cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul capitolului/cărții se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de 

educație și cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se 

iau în calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de 

educație și cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor 

autori. 

IC16 Evenimente 

artistice 

(II) 

 

Evenimente naționale 

și/sau de mai mică 

anvergură 

 

 

a) Organizare/management eveniment 

artistic (Artele spectacolului/Arte 

vizuale-restaurare): 

• eveniment de Artele spectacolului: 

manager pentru prezentarea unui 

spectacol în cadrul unui festival în 

- se va verifica existența siglei ULBS pe materialele promoționale ale evenimentului;  

- la litera (a) – „spectacol la sediul teatrului”, se punctează fiecare spectacol coordonat o singură dată 

pe stagiune, indiferent de numărul reprezentațiilor programate; 

- în cazul difuzării online a spectacolelor/filmelor de la literele (b), (c), (d) și (g), se punctează 

transmisia o singură dată, pentru fiecare rol (pentru fiecare canal instituțional de difuzare); 

- la litera (h), expoziția personală se punctează doar dacă include peste 20 lucrări; 
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țară = 100 p.; manager pentru 

prezentarea unui spectacol în cadrul 

unei deplasări în țară = 50 p.; 

manager pentru premiera unui 

spectacol de la sediul teatrului = 150 

p.; manager pentru reprezentațiile 

unui spectacol de la sediul teatrului, 

pe perioada unei stagiuni = 60 p.; 

responsabil marketing = 100 p.; 

• eveniment de Arte vizuale-

restaurare: organizator eveniment 

național = 100 p. 

b) Film de scurt metraj (Artele 

spectacolului): 

• regie = 200 p; rol principal = 150 p.; 

rol secundar = 75 p.; rol episodic = 

30 p. 

c) Roluri în spectacole în cadrul 

instituțiilor producătoare (Artele 

spectacolului): 

• rol într-un spectacol curent al unei 

stagiuni din cadrul unei instituții 

producătoare de spectacol (teatru 

național / de stat / independent): rol 

principal = 30 p.; rol secundar = 15 

p.; rol episodic sau corp-ansamblu = 

100 p.; rol în spectacol-lectură = 30 

p.; 

d) Roluri în spectacole jucate la 

festivaluri sau în deplasări naționale 

(Artele spectacolului): 

• rol într-un spectacol invitat / selectat 

în programul unui festival național 

sau al unei deplasări naționale: rol 

principal = 70 p.; rol secundar = 30 

- la litera (i) se includ și paginile din Republica Moldova și paginile de limbă română din diaspora. 
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p.; rol episodic sau corp-ansamblu = 

20 p. 

e) Roluri în spectacole de teatru de 

animație sau destinate unei categorii 

speciale de vârstă (public tânăr și 

foarte tânăr, public senior etc.) în 

cadrul instituțiilor independente 

producătoare de spectacol 

(spectacol de stradă, performance, 

instalații etc.) – Artele spectacolului: 

• orice rol = 50 p. 

f) Producție artistică în cadrul 

instituțiilor producătoare de 

spectacol (Artele spectacolului): 

• regie reluare spectacol al unei 

stagiuni anterioare = 30 p.; regie 

adaptare spectacol la spațiu nou de 

joc = 60 p.; participarea regizorului 

la repetiții și reprezentarea publică a 

spectacolului în cadrul unui festival 

național / deplasare = 30 p.; 

• asistență regie spectacol = 100 p.; 

asistență scenografie, decor = 100 p.; 

asistență concept coregrafic: 100 p.; 

• concept video = 100 p.; coordonare 

mișcare scenică = 50 p.; coordonare 

muzicală spectacol = 50 p.; concept 

machiaj scenic = 50 p.; 

• workshop artistic = 50 p.; light 

design = 50 p.; sound design = 100 

p.; regie de platou = 100 p.; design 

de costum de spectacol/film = 100 

p.; 

g) Concerte naționale (Muzică – 

inclusiv muzică religioasă): 
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• spectacol invitat / selectat în 

programul unui festival (deplasare) 

național: solist = 60 puncte; membru 

cor/ansamblu/instrumentist = 30 p. 

• concert de muzică religioasă în 

România = 50 p. 

h) Expoziții în străinătate (Arte 

vizuale): 

• expoziție personala = 300 p.; 

• participare la expoziție = 60 p. 

i) Vizibilitate națională (Artele 

spectacolului/ Arte vizuale/ Muzică): 

• menționare nominală într-un context 

cultural-artistic, pe o pagină web din 

România (inclusiv social media) = 5 

p./mențiune. 

IC17 Competiții 

sportive 

(II) 

Competiții de nivel 

regional și local 

 

 

 

a) Organizare:  

• competiție regională/locală: 100 p./ 

echipă organizatorică 

b) Participare: 

• competiții de nivel regional sau local: 

200 p. = Premiul I; 150 puncte = 

Premiul II; 100 p. = Premiul III; 50 p. 

= participare. 

- se va verifica existența siglei ULBS pe materialele promoționale ale evenimentului;  

- punctajul pentru performanță sportivă se acordă pentru realizările cadrului didactic (și nu pentru 

realizările studenților); 

- în cadrul aceleiași competiții nu se pot cumula calitățile de organizator și participant; 

- se punctează doar competițiile organizate de ULBS și de asociațiile sportive județene; 

- punctajul pentru organizare se acordă organizatorului principal; acesta poate decide distribuirea 

punctajului între membrii echipei; se va verifica apartenența persoanei la comitetul de organizare; 

- se consideră competiții regionale/locale competițiile în care minim 33% dintre participanți sunt din 

județul Sibiu. 
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Anexa 2. Componenta didactică a GRADIS 

 

I. INDICATORI DIDACTICI DE EXCELENȚĂ 

 

Cod Denumire Descriere Punctaj de referință Precizări/restricții 

ID01 Publicarea 

de 

materiale 

didactice 

(I) 

 

Materiale didactice 

publicate la edituri 

internaționale de 

prestigiu (lista ULBS): 

autor, 

coordonator/editor, 

traducător 

• autor de volume/capitole: 4 

p./pagină; 

• coordonare/editare de volum: 2p./ 

pagină;  

• traducere de volume/capitole: 2 

p./pagină. 

- titularul ULBS care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS, indiferent de 

calitatea sa (autor/ coordonator/ traducător); în cazul declarării de afilieri la mai multe instituții, se 

împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară afilierea; în cazul în care autorul 

și-a declarat afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un departament și un centru de 

cercetare), punctajul nu se împarte; 

- punctajul capitolului/cărții se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de 

educație și cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se 

iau în calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de 

educație și cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se precizează și afilierea acestor 

autori; 

- dovada publicării volumului se face prin link către prezentarea volumului de pe site-ul editurii; 

prezentarea trebuie să conțină: titlul complet și data publicării volumului; ISBN-ul; numărul de 

pagini; numele autorilor, coordonatorilor și al traducătorilor; cuprinsul volumului; în cazul în care 

informațiile de pe site nu sunt complete, se vor furniza dovezi adiționale; 

- nu se punctează reeditările; 

- lucrările cu caracter științific se raportează și se punctează la IC02; 

- o lucrare este considerată în mod obligatoriu didactică și, prin urmare, nu poate fi raportată la 

componenta științifică a GRADIS atunci când ea conține cel puțin unul dintre următoarele elemente: 

(a) își precizează în mod explicit caracterul didactic (prin specificații precum „curs”, „note de curs”, 

„manual”, „caiet de seminar” ș.a.m.d.); (b) cel puțin o treime din lucrare constituie o antologie de 

texte semnate de alți autori decât aceia ai volumului raportat; (c) conține, indiferent în ce proporție, 

sarcini didactice adresate cititorilor (teme, exerciții, probleme de rezolvat ș,a.m.d.); dincolo de aceste 

elemente, orice probleme de încadrare vor fi soluționate de către consiliul departamentului/centrului 

de cercetare la care se face raportarea; 

- în oricare domeniu, în cazul traducerilor de materiale didactice care, conform clasificării Academiei 

Române, sunt realizate în/din „limbi vechi” (latină, greacă veche, ebraică, slavonă) sau în/din „limbi 

străine mai puțin curente” (chineză, hindi, suedeză ș.a.), se aplică un coeficient de multiplicare de 2. 
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ID02 Aplicații 

câștigă-

toare la 

competiții 

de proiecte 

didactice 

(I) 

Proiecte ERASMUS+ 

(exclusiv liniile KA2 și 

KA3), SEE/fonduri 

norvegiene (inclusiv 

ESAYEP), POR, 

POCU (doar proiectele 

de formare 

profesională). 

• 100 p., pentru proiectele cu valoare 

de sub 10.000 de lei; 

• 200 p., pentru proiectele cu valoare 

cuprinsă între 10.000 și 100.000 de 

lei; 

• 300 p., pentru proiectele cu valoare 

cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 

de lei; 

• 400 p., pentru proiectele cu valoare 

de peste 1.000.000 de lei. 

 

Punctajele de referință vizează proiectele 

în care ULBS este partener. În cazul în 

care ULBS este coordonator/ beneficiar al 

proiectului, se aplică un coeficient de 

multiplicare de 2. 

- se punctează doar proiectele pentru care directorul a contribuit la scrierea aplicației;  

- se punctează doar proiectele câștigătoare/contractate, nu și aplicațiile necâștigătoare/necontractate; 

- contabilitatea proiectelor trebuie să se desfășoare prin Direcția Financiar-Contabilă a ULBS; 

valoarea de referință a proiectului este considerată bugetul alocat ULBS, nu bugetul general al 

proiectului; 

- punctajul se acordă o singură dată pe proiect, pentru anul în care a avut loc contractarea, indiferent 

dacă este vorba despre un proiect/buget multianual; 

- punctajul se acordă directorului/responsabilului de proiect din partea ULBS; directorul/responsabilul 

poate decide împărțirea punctajului cu membrii echipei, în baza unei notificări scrise adresate 

SSCDI. 

ID03 Coordo-

nare 

programe 

de studiu 

Programe de licență, 

masterat, doctorat. 
• 100 p./an – programe de licență sau 

de masterat;  

• 150 p./an – coordonator de domeniu 

de doctorat. 

Coeficienți de multiplicare: 

- se aplică un coeficient de 2 pentru 

programele în limbi străine (exclus 

domeniul Filologie); 

- se aplică un coeficient de 3 pentru 

programele care au trecut printr-un proces 

de evaluare. 

Se acordă 1500 p. pentru procesul de 

evaluare instituțională a ULBS și 750 p. 

pentru evaluarea IOSUD-ULBS.  

 

- punctajul se acordă doar dacă programul s-a organizat în anul universitar pentru care se face 

raportarea și dacă directorul/responsabilul de program a actualizat documentele pe baza căruia 

funcționează programul; 

- punctajele/coeficienții pentru evaluare (instituțională sau periodică) se acordă doar dacă 

programul/instituția a obținut calificativul maxim; punctajele/coeficienții se acordă în anul în care se 

publică decizia cu rezultatul procesului evaluării; 

- punctajul per program se acordă directorului/responsabilului de program din partea ULBS; 

directorul/ responsabilul poate decide împărțirea punctajului cu alți colegi din cadrul programului, 

în baza unei notificări scrise adresate directorului de departament; 

- în cazul programelor de tip joint sau multiple degree, cu coordonatori multipli, punctajul se acordă 

fiecărui coordonator; 

- acolo unde e cazul, coeficienții de multiplicare se utilizează cumulativ; 

- în cazul evaluărilor instituționale, punctajul este acordat titularilor care au contribuit la evaluarea 

instituțională pe baza unei adrese a rectorului ULBS, cu aprobarea Consiliului de Administrație (în 

cazul evaluării ULBS), respectiv pe baza unei adrese a directorului CSUD, cu aprobarea CSUD (în 

cazul evaluării IOSUD-ULBS); 

- punctajele pentru programele/domeniile care au intrat în evaluarea instituțională se acordă distinct 

de punctajul-cadru pentru evaluarea instituțională (1500 p.), respectiv, dar directorii/responsabilii de 
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programe/coordonatorii de domenii implicate în evaluarea instituțională nu vor mai putea primi 

puncte și din punctajul-cadru alocat evaluării instituționale.  

ID04 Premii ale 

studenților 

 

 

Premii obținute ca 

urmare a coordonării 

studenților care au 

participat la competiții 

naționale sau 

internaționale 

(științifice, artistice sau 

sportive) 

a) Competiții individuale: 

• 25 p. – Premiul I; 

• 20 p. – Premiul II; 

• 15 p. – Premiul III. 

b) Competiții de echipă (minim 2 

membri): 

• 100 p. – Premiul I; 

• 80 p. – Premiul II; 

• 60 p. – Premiul III. 

 

Punctajele de mai sus au în vedere 

competițiile naționale. Pentru competițiile 

internaționale, se aplică un coeficient de 

multiplicare de 2. 

- se punctează doar competițiile care NU au fost organizate de către ULBS; 

- se punctează competițiile itinerante, organizate sub egida unui for superior (de exemplu, o asociație 

profesională), care au fost doar găzduite de către ULBS în anul de raportare. 

ID05 Profesor 

invitat 

 

Doar la universități din 

străinătate (exclus 

Republica Moldova) 

 

 

 

• 100 p./invitație. - calitatea de profesor invitat se verifică pe baza invitației adresate de către instituția din străinătate, a 

dispoziției de deplasare și altor dovezi adiționale (dacă e cazul); 

- predarea s-a făcut prin deplasarea fizică a participantului la sediul instituției care i-a adresat invitația; 

nu se raportează prelegerile și cursurile ținute online; 

- deplasarea trebuie să fi durat minim 7 zile; 

- dacă un cadru didactic a ținut mai multe prelegeri/cursuri în cadrul vizitei la aceeași instituție, se 

punctează doar una dintre ele; 

- activitățile de predare desfășurate în cadrul mobilităților ERASMUS+/SEE nu se includ în această 

categorie; se punctează doar deplasările finanțate de către instituția care adresează invitația sau din 

alte fonduri; 

- deplasările pentru care cadrul didactic a avut contract de muncă cu instituția din străinătate nu sunt 

considerate a fi invitații. 

ID06 Calitatea 

de membru 

în comisii, 

consilii, 

comitete de 

conducere 

ale unor 

Comisii ARACIS, 

CNFIS, CNATDCU, 

CNCS, CEMU, 

CNSPIS, CCCDI, 

CNECSTDI, comisii 

naționale de revizuire a 

programelor la nivel 

• 100 p./an – comisii, consilii sau 

comitete naționale; 

• 200 p./an – comisii, consilii sau 

comitete internaționale. 

- se punctează doar comisiile în care titularul figurează în calitate de reprezentant al ULBS; 

- calitatea de membru al comisiilor respective trebuie să fi fost obținută în urma unui proces de selecție 

(alegeri sau concurs), nu prin simplă numire de către ULBS; 

- calitatea de membru în comisii diferite se punctează separat. 

- se punctează doar calitatea de membru în comisiile/comitetele/consiliile cu rol de coordonare, nu și 

calitatea de membru în comisiile/comitetele/consiliile de lucru numite de către primele; de ex.: la 

ARACIS se punctează doar calitatea de membru în consiliul sau în comisiile (de specialitate/ 
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organisme 

naționale 

sau 

interna-

ționale care 

reglemen-

tează și/sau 

evaluează 

activitatea 

didactică 

preuniversitar și 

universitar, comisii de 

elaborare a unor 

strategii ale MEN ș.a.; 

comisii și consilii 

internaționale: comisii 

ale ENQA, EQAR, 

INQAAHE, EENQA, 

EUA ș.a. 

consultativă/ instituțională ș.a.) ARACIS, nu și calitatea de membru în comisiile de 

evaluare/acreditare a diverselor instituții sau programe de studii. 

ID07 Activitatea 

în cadrul 

alianțelor/ 

consorțiilor  

univer-

sitare 

Implicarea în 

coordonarea, 

organizarea și 

implementarea de 

activități ale consorțiilor 

din care face ULBS 

(FORTHEM, 

Universitaria etc.) 

• 50 p./an – coordonator activitate/ 

eveniment la nivelul consorțiului 

(ex.: programe, școli de vară ș.a.); 

• 30 p./an – responsabil din partea 

ULBS pentru o anumită activitate de 

la nivelul consorțiului (pachet de 

lucru, activități transversale ș.a.); 

• 20 p./an – contributor din partea 

ULBS la organizarea unui eveniment 

la nivelul consorțiului. 

- se punctează doar participarea neremunerată la activitățile consorțiului; nu se punctează activitățile 

pentru care titularul a fost plătit ca membru al vreunei echipe de proiect; 

- de-a lungul unui an de raportare, un titular poate cumula mai multe calități (coordonator de eveniment 

X + responsabil de activitatea Y + contributor la orgaanizarea evenimentului Z), dar nu poate raporta 

mai multe evenimente în care a fost implicat în aceeași calitate (coordonator al activității X + 

coordonator al activității Y + coordonator al activității Z); 

- se punctează aici doar activitățile care implică întregul consorțiu, nu și activitățile organizate cu 

implicarea tangențială a unuia/unora dintre membrii consorțiului; 

- punctajul trebuie validat de către conducerea structurii administrative care implementează 

activitatea/evenimentul la nivelul ULBS (DIPPP, SSCDI ș.a.). 

 

II. INDICATORI DIDACTICI DE BAZĂ 

 

Cod Denumire Descriere Punctaj de referință Precizări/restricții 

ID08 Activități 

de predare 

 

 

Conform Statului de 

funcții al anului 

universitar pentru care 

se face raportarea  

• numărul de ore convenționale din 

norma de bază (maxim 16) x 28 de 

săptămâni. 

 

- se raportează doar activitățile din norma de bază; nu se raportează și activitățile de predare în regim 

de plata cu ora. 

ID09 Pregătirea 

activității 

de predare 

Conform Statului de 

funcții al anului 

universitar pentru care 

se face raportarea 

• numărul de ore convenționale din 

norma de bază (maxim 16) x 2 x 28 

de săptămâni. 

- se raportează doar activitățile din norma de bază; nu se raportează și activitățile de predare în regim 

de plata cu ora. 

ID10 Activități 

de evaluare 

Evaluări de parcurs; 

examene de semestru; 

restanțe și reexaminări; 

• numărul de studenți 

(candidați/masteranzi) / [împărțit la] 

3. 

- la activitățile de evaluare periodică se raportează doar activitățile din norma de bază; nu se raportează 

și activitățile de predare în regim de plata cu ora; 
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examene de admitere 

(licență, masterat, 

doctorat); examene de 

finalizare a studiilor 

(licență, 

disertație/modul 

psihopedagogic). 

 

 

Se aplică următorii coeficienți de 

multiplicare (pentru cadrele didactice 

titulare ale disciplinei sau numite printr-o 

decizie a ULBS în comisia de examen): 

- 2,0 pentru examenele de licență și 

admitere la primele două cicluri de studiu 

(licență + masterat); 

- 3,0 pentru examenele de disertație și 

admitere la doctorat. 

 

Se aplică, adițional, un coeficient de 

multiplicare de 0,5 pentru cadrele 

didactice care, fără a fi titulare ale unei 

discipline, asistă titularii în examinare în 

calitate de al doilea cadru didactic 

examinator. 

- în afara examenului de semestru, se pot raporta cel mult o evaluare de parcurs la curs și cel mult una 

la seminar/laborator/curs practic; 

- numărul de studenți la restanțe = 25% din numărul de studenți înscriși la o anumită disciplină; 

- numărul de studenți la reexaminări = 10% din numărul de studenți înscriși la o anumită disciplină; 

- pentru examenele de finalizare a studiilor (licență/disertație/modul psihopedagogic) se iau în 

considerare 80% din numărul de studenți înmatriculați în anul terminal; 

- pentru examenele de admitere se iau în calcul cifrele din anul universitar precedent; în cazul în care 

e vorba despre un program nou înființat, se ia în calcul numărul de locuri (buget + taxă) scoase la 

concurs; 

- participarea în comisiile de admitere se punctează doar în cazul în care procesul presupune o 

examinare efectivă; nu se punctează în niciun fel la acest criteriu admiterile realizate doar pe bază de 

concurs de dosare;  

- la orice tip de examen (admitere/ finalizare/ evaluare semestrială ș.a.) se ia în considerare și se 

punctează o singură probă, indiferent de numărul probelor efective din care e compus examenul. 

 

 

ID11 Coordo-

narea de 

lucrări de 

finalizare a 

studiilor 

Licență/ disertație/ 

modul psihopedagogic 

 

• 10 p./ lucrare de finalizare (modul 

psihopedagogic); 

• 20 p./ lucrare de licență; 

• 30 p./ lucrare de disertație + licență 

programe de minim 5 ani.  

- se punctează doar coordonarea lucrărilor care au fost aduse în stadiul de susținere. 

 

 

ID12 Coordo-

narea 

activității 

didactice la 

nivel 

institu-

țional 

 

 

Calitatea de membru în 

diverse consilii și 

comisii care 

funcționează la nivelul 

ULBS/ local/ național 

• 40 p. = membru în consiliile din 

Organigrama ULBS sau în Comisia 

de Etică; 

• 60 p. = membru în Consiliul 

Departamentului; 

• 60 p. = membru în Consiliul 

Facultății; 

• 80 p. = membru în Senatul ULBS/ 

CSD/ CSUD; 

• 100 p. = membru în Consiliul de 

Administrație; 

- calitatea de membru în mai multe consilii și comisii se punctează separat. 
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• comisii de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare: 

30 p. – președinte / 20 p. – membru; 

• comisii de expertiză la nivel 

național/local (ca reprezentanți ai 

ULBS, cu mandat oficial): 20 

p./comisie; 

• alte comisii de analiză a activității 

didactice: valoarea punctajului este 

stabilită de către instanța care 

instituie comisia, cu aprobarea 

forului decizional superior (nivel 

minim: Consiliul Facultății). 

ID13 Coordo-

narea 

activității 

individuale 

a 

studenților 

Consultații, tutorat, 

practică. 
• consultații = 56 de ore; 

• tutorat = 200 de ore; 

• practică de specialitate = un număr de 

ore egal cu acela din planurile de 

învățământ ale programului. 

 

- consultații: punctajele se acordă se acordă cu condiția anunțării publice, la început de an universitar, 

a intervalului de consultații al cadrului didactic respectiv, la avizierul / pe site-ul departamentului; 

- tutorat: punctajele se acordă se acordă cu condiția anunțării publice, la început de an universitar, a 

listei de tutori, la avizierul / pe site-ul departamentului; punctajele se acordă proporțional cu eficiența 

activității desfășurate, pe baza unor indicatori preciși, prin decizia consiliului structurii 

administrative care organizează programul de studiu (departament/ facultate); 

- practică de specialitate: punctajul nu se acordă atunci când practica este inclusă în norma de predare; 

punctajul nu se împarte între coordonatorii care coordonează formații diferite de practică. 

ID14  Organizare

de 

evenimente

/activități 

destinate 

studenților 

Evenimente științifice, 

educaționale, culturale 

ș.a.m.d.; se includ în 

categoria destinatarilor 

și rezidenții, masteranzii 

și elevii. 

 

• coordonare cerc științific studențesc 

(minim 10 întâlniri/an): 100 p. 

• manifestare științifică studențească 

(inclusiv competiții/concursuri): 60 

p. = organizator principal/ 30 p. = 

membru în comitetul de organizare/ 

30 p. = membru în comitetul 

științific/ 20 p. = recenzor/ 20 p. = 

asistență în organizare (calitățile 

anterioare nu se pot cumula); 10 p. = 

coordonare lucrare studențească 

prezentată la conferință; 50 p. = 

coordonare de echipă pentru 

- se punctează doar activitățile desfășurate sub egida ULBS; 

- nu se punctează activitățile remunerate din surse externe (de ex.: școli de vară pontate și remunerate 

în cadrul unor proiecte). 
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competiții studențești naționale și 

internaționale. 

• școli de vară: 50 p./eveniment; 

• excursii de studii și vizite de 

documentare cu studenții: 8 p./zi; 

• evenimente cultural-artistice (lansări 

de carte, spectacole teatrale sau 

muzicale destinate studenților): 10 

p./eveniment; 

• evenimente  sportive destinate 

studenților: 10 p./eveniment; 

• organizarea de: prelegeri ale unor 

personalități din domeniu; întâlniri 

dintre studenți și mediul de afaceri; 

procese simulate: 10 p./eveniment; 

• pregătirea elevilor pentru 

bacalaureat: 10 p./ședință; 

• prelegeri pe teme științifice, 

culturale și/sau civice, destinate 

mediului studențesc sau 

preuniversitar și ținute de către 

persoana care raportează: 10 

p./prelegere. 

ID15 Aplicații 

câștigă-

toare la 

competiții 

de proiecte 

didactice  

(II) 

Proiecte internaționale 

(altele decât cele de la 

ID02), POCU (altele 

decât la ID02: practică 

studențească, 

antreprenoriat ș.a.), 

CNFP, AFCN, FDI, 

ROSE (doar liniile 

competitive), Consiliul 

Local, Consiliul 

Județean ș.a. 

• 100 p., pentru proiectele cu valoare 

de sub 10.000 de lei; 

• 200 p., pentru proiectele cu valoare 

cuprinsă între 10.000 și 100.000 de 

lei; 

• 300 p., pentru proiectele cu valoare 

cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 

de lei; 

• 400 p., pentru proiectele cu valoare 

de peste 1.000.000 de lei. 

 

- se punctează doar proiectele pentru care directorul a contribuit la scrierea aplicației;  

- se punctează doar proiectele câștigătoare/contractate, nu și aplicațiile necâștigătoare/necontractate; 

- contabilitatea proiectelor trebuie să se desfășoare prin Direcția Financiar-Contabilă a ULBS; 

valoarea de referință a proiectului este considerată bugetul alocat ULBS, nu bugetul general al 

proiectului; 

- punctajul se acordă o singură dată pe proiect, pentru anul în care a avut loc contractarea, indiferent 

dacă este vorba despre un proiect/buget multianual; 

- punctajul se acordă directorului/responsabilului de proiect din partea ULBS; 

directorul/responsabilul poate decide împărțirea punctajului cu membrii echipei, în baza unei 

notificări scrise adresate SSCDI. 
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Punctajele de referință vizează proiectele 

în care ULBS este partener. În cazul în 

care ULBS este coordonator/ beneficiar al 

proiectului, se aplică un coeficient de 

multiplicare de 2. 

ID16 Mobilități 

de predare 

și formare 

 

Erasmus+, SEE, 

CEEPUS ș.a.  

 

 

• 50 p./mobilitate; 

 

- se punctează atât mobilitățile de predare (STA), cât și acelea de formare (STT), câștigate în urma 

unui proces de selecție publică și în care cadrul didactic reprezintă ULBS; se punctează doar 

mobilitățile efectuate în format fizic. 

 

ID17 Publicarea 

de 

materiale 

didactice 

(II) 

Manuale, cursuri, 

auxiliare, caiete de 

seminar, culegeri de 

exerciții, antologii de 

texte, ș.a., publicate cu 

ISBN, la edituri din 

România sau la edituri 

din străinătate care nu 

se află pe lista editurilor 

de prestigiu a ULBS 

• autor de volume/capitole: 2 

p./pagină;  

• coordonare/editare de volum: 1 

p./pagină; se împarte la numărul de 

coordonatori; 

• traducere de volume/capitole: 1 

p./pagină; 

• 15 p./ fiecare material didactic 

publicat online pe platforma 

TeachOn 

 

 

 

- titularul ULBS care raportează lucrarea trebuie să aibă declarată afilierea la ULBS, indiferent de 

calitatea sa (autor/ coordonator/ traducător); în cazul declarării de afilieri la mai multe instituții, se 

împarte punctajul la numărul de instituții la care autorul își declară afilierea; în cazul în care autorul 

își declară afilierea la mai multe structuri ale ULBS (de ex., un departament și un centru de cercetare), 

punctajul nu se împarte; 

- punctajul capitolului/cărții se împarte la numărul de autori/coordonatori afiliați la instituții de 

educație și cercetare din România (inclusiv doctoranzi sau studenți); la împărțirea punctajului nu se 

iau în calcul autorii afiliați la instituții din străinătate sau la instituții românești care nu sunt de 

educație și cercetare (de ex., companii, spitale etc.), deși în raportare se menționează și afilierea 

acestora; 

- dovada publicării volumului se face prin link către prezentarea volumului de pe site-ul editurii; 

prezentarea trebuie să conțină: titlul și data publicării volumului; ISBN-ul; numărul de pagini; 

numele autorilor, coordonatorilor și al traducătorilor; cuprinsul volumului; în cazul în care 

informațiile de pe site nu sunt complete, se vor furniza dovezi adiționale; 

- nu se punctează reeditările; 

- o lucrare este considerată în mod obligatoriu didactică și, prin urmare, nu poate fi raportată la 

componenta științifică a GRADIS atunci când ea conține cel puțin unul dintre următoarele elemente: 

(a) își precizează în mod explicit caracterul didactic (prin specificații precum „curs”, „note de curs”, 

„manual”, „caiet de seminar” ș.a.m.d.); (b) cel puțin o treime din lucrare constituie o antologie de 

texte semnate de alți autori decât aceia ai volumului raportat; (c) conține, indiferent în ce proporție, 

sarcini didactice (teme, exerciții, probleme de rezolvat ș,a.m.d.); dincolo de aceste elemente, orice 

probleme de încadrare vor fi soluționate de către consiliul departamentului/centrului de cercetare la 

care se face raportarea; 

- în oricare domeniu, în cazul traducerilor de materiale didactice care, conform clasificării Academiei 

Române, sunt realizate în/din „limbi vechi” (latină, greacă veche, ebraică, slavonă) sau în/din „limbi 

străine mai puțin curente” (chineză, hindi, suedeză ș.a.), se aplică un coeficient de multiplicare de 2. 
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ID18 Alte 

activități-

suport 

Formare, promovare, 

admitere ș.a.m.d. 

a) Formare: 

• participarea la workshopuri, 

seminare, programe de formare 

profesională: 8 p./zi 

b) Promovare: 

• vizite de promovare a ofertei 

educaționale a ULBS în licee: 8 p./zi 

• realizarea de materiale promoționale 

cu oferta ULBS: 50 p. 

• coordonator acțiuni de promovare la 

nivelul departamentului/facultății: 20 

p.  

c) Activități administrative: 

• coordonare programe ID: 80 p./ 

program; 

• coordonare programe 

postuniversitare și/sau programe de 

formare continuă: 50 p./program 

• participarea la realizarea orarului: 80 

p./persoană 

• participarea la realizarea site-ului 

departamentului/facultății/centrului 

de cercetare ș.a.: 30 p. 

• gestionarea paginii/paginilor de 

social media a(le) 

departamentului/facultății/centrului 

ș.a.: 30 p. 

• participarea la admitere (asistență): 8 

p./zi. 

d) Alte activități-suport: 

• max. 100 p.  

- la litera a) Formare, se punctează doar activitățile la care cadrul didactic a participat la solicitarea 

instituției; nu se punctează activitățile de dezvoltare personală; 

- la litera b) Promovare, pentru vizitele de promovare, punctajul/zi se împarte la membrii echipei, dacă 

vizita s-a desfășurat în Sibiu și se acordă fiecărui membru al echipei dacă a acut loc în afara localității; 

- pentru materialele și acțiunile de promovare, punctajul se acordă per an universitar, nu per 

material/acțiune; în cazul în care mai multe persoane au contribuit la realizarea materialelor, 

punctajul se împarte între ele; 

- se poate puncta cel mult 1 coordonator de promovare la nivelul fiecărui departament și cel mult 1 

coordonator la nivelul facultății (diferit de coordonatorii de la nivelul departamentelor); 

- la litera c) Activități administrative, punctajele se acordă după cum urmează: 

• participarea la realizarea site-ului departamentului/facultății/centrului de cercetare ș.a.: 30 

p./persoană, max. 2 persoane/structură administrativă; 

• gestionarea paginii/paginilor de social media a(le) departamentului/facultății/centrului ș.a.: 30 

p./persoană (pentru toate paginile de social media); max. 2 persoane/structură administrativă. 

- la litera d) Alte activități-suport, punctajele se acordă cu acordul Consiliului Departamentului. 

 

 


