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Capitolul I. Dispoziții generale
Art. 1.
(1) Metodologia proprie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu-Mureș (UMFST G.E. Palade Tg. Mureș) prevede modul de înscriere la concurs și de ocupare a posturilor
didactice și de cercetare în cadrul Universității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu strategia de
dezvoltare a Universității.
(2) Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioada nedeterminată se realizează numai prin concurs
public, organizat de UMFST G.E Palade Tg-Mureș în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a
metodologiei-cadru, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
(3)
a. În baza Ordinului MEC nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului
superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență, cu asumarea
răspunderii publice, în cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice sau de cercetare se poate face în sistem online, conform instrucțiunilor tehnice trimise de
universitate, utilizând platforma de comunicare online oficială, utilizată de universitate.
b. Comisiile de concurs elaborează rapoartele de evaluare online, Acestea vor fi semnate electronic de către
membrii comisiei, dacă nu pot fi semnate fizic.
c. Data și ora desfășurării acestor activități vor fi postate pe site-ul universității în termenul legal existent,
precizându-se în anunț că persoanele care doresc să participe la etapa publică a activității, o pot face online,
adresând o solicitare prin e-mail către rectoratul universității cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora
programată a activității respective. Universitatea va trimite prin email datele de logare specifice pe adresa de
la care s-a solicitat logarea și va permite accesul online al persoanei interesate pentru întreaga perioadă a
etapei publice a activității.
d. În procesul verbal al activității vor fi precizate în mod explicit măsurile luate pentru asigurarea caracterului
public al activității și detaliile privind participarea unor persoane interesate (exprimare de opinii, întrebări, etc).
e. Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor reunite on line vor fi înregistrate integral și vor fi arhivate conform
normelor existente pentru documentele de concurs.
f. Prevederile de mai sus sunt valabile pentru perioada stării de urgență în care nu se pot desfășura întâlnirile
directe.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele
minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din
învăţământul superior, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, potrivit art.219 alin.(1) lit. a) şi art.295 alin.(1)
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
(5) Standardele UMFST G.E Palade Tg-Mureș sunt superioare sau egale standardelor minimale naţionale, aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei, potrivit art.219 alin.(1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Art. 2. (1) Pot fi ocupate prin concurs următoarele funcții didactice și de cercetare:
a) asistent universitar pe perioadă nedeterminată;
b) lector universitar / şef de lucrări;
c) conferenţiar universitar;
d) profesor universitar;
e) asistent de cercetare;
f) cercetător știintific;
g) cercetător ştiinţific gradul III;
h) cercetător ştiinţific gradul II;
i) cercetător ştiinţific gradul I.
(2) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea:
a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o diplomă de doctor;
b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări;
c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar;
d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar.
(3) Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de standarde minimale naţionale şi de standardele
universităţii pentru fiecare funcţie didactică şi de cercetare pentru care doreşte să participe la concurs.
Art. 3. Pot fi ocupate prin concurs doar posturile declarate vacante. Un post se consideră vacant dacă este prevăzut
astfel în statul de funcții, întocmit anual. Postul se vacantează printr-una din următoarele modalităţi:
a) încetarea contractului de muncă, prin pensionare, deces, demisie, concediere sau prin altă modalitate de încetare
a contractului de muncă, conform legii;
b) transferul persoanei care ocupă postul, pe un alt post din cadrul Universității, ca urmare a câştigării unui concurs.
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Art. 4. Posturile didactice și de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de
rang superior.

Capitolul II. Scoaterea la concurs a posturilor vacante
Art. 5. (1) Propunerea de scoatere la concurs a unui post vacant se face de șeful disciplinei sau directorul
departamentului, după caz, în structura căruia se află postul sau de conducătorul școlii doctorale în structura căruia se află
postul, prin referat de necesitate avizat de Consiliul Departamentului sau de Consiliul Școlii Doctorale. Lista posturilor
propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de Decan și înaintată Consiliului de Administrație al Universității în
vederea aprobării, conform art. 213 alin.(13 lit. c) din Legea nr.1 / 2011. În cazuri speciale, care țin de strategia instituțională
a Universității, Consiliul de Administrație al Universității poate aproba scoaterea la concurs a unor posturi, după consultarea
cu șeful disciplinei sau directorul de departament, acolo unde nu sunt organizate discipline.
(2) În referat posturile vor fi individualizate prin indicarea poziţiei din statul de funcţii al departamentului, a liniei de studiu,
a încărcăturii postului şi modului de ocupare al postului cu menţiunea „vacant”.
Art. 6. (1) Anunțul privind organizarea concursurilor pe perioadă nedeterminată se publică cu cel puțin 2 luni înainte de
data limită de înscriere a candidaților, prin următoarele modalităţi:
a)
pe pagina principala a site-ului web al Universității;
b)
pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
c)
în Monitorul Oficial al României, partea a III-a;
d)
la avizierul Universității;
e)
pentru toate posturile de cercetare, conform Legii nr. 319/2003, anunțul privind organizarea concursurilor se
publică și într-un ziar de circulație națională.
(2) UMFST G.E Palade Tg. Mureș poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post
didactic sau de cercetare numai după publicarea de către Ministerul Educaţiei și Cercetării a postului didactic scos la
concurs, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Art. 7. Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la art. 6, următoarele informaţii:
a)
descrierea postului scos la concurs;
b)
atribuțiile/activitățile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile de activităţi incluse în
norma didactică, respectiv norma de cercetare;
c)
salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;
d)
calendarul concursului;
e)
tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau tematicile din care comisia de concurs poate
alege tematica probelor susţinute efectiv;
f)
descrierea procedurii de concurs;
g)
lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs;
h)
adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
Art. 8.
(1) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar, cercetător științific gradul II și
cercetător științific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză.
(2) Anunțul privind organizarea concursului de asistent universitar, asistent de cercetare, cercetător științific, pe
perioadă determinată se publică cu cel puțin 15 zile înainte de data limită de înscriere a candidaților, prin următoarele
modalităţi:
a) pe site-ului web al Universității;
b) la avizierul Universității;
c) la sediul disciplinei care scoate postul la concurs.
(3) Anunțul privind organizarea concursului de cercetător științific gradul III, II, I, pe perioadă determinată se
publică cu cel puțin 15 zile înainte de data limită de înscriere a candidaților, prin următoarele modalităţi:
a) pe site-ului web al Universității;
b) la avizierul Universității;
c) la sediul disciplinei care scoate postul la concurs;
d) în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

(4) Pentru toate posturile de cercetare, pe perioadă determinată, conform Legii nr. 319/2003, anunțul privind
organizarea concursurilor se publică și într-un ziar de circulație națională.
Art. 9.
(1) Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a a postului scos la concurs şi
se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
(2) Concursurile au caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs,
fără nici o discriminare, în condiţiile legii. Condițiile specifice postului scos la concurs, prezentate la art. 7 nu pot conține
prevederi discriminatorii privind candidaţii în funcţie de sex, origine etnică sau socială, cetățenie, religie sau credinţă,
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

dizabililităţi, opinii politice, condiţie socială sau economică si nu pot face referire la vechime sau la alte prevederi care să
dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara țării.
Pentru posturile didactice de asistent universitar și de șef de lucrări, candidații vor depune la dosar un certificat de
competență lingvistică de circulație internațională, de la un organism acreditat care să certifice cunoștințele lingvistice în
limba respectivă (Cambridge, IELTS, TOEFL, LCCI, TRINITY, ECL, IESOL, PROFEX sau altele, echivalente). Pentru
ocuparea funcției de profesor universitar sau conferențiar universitar, candidații vor prezenta acest certificat doar dacă în
norma didactică a postului pe care urmează să îl ocupe, au activități didactice în altă limbă decât limba în care au
absolvit facultatea.
Pot candida pentru un post didactic sau de cercetare doar candidații la care domeniul de doctorat, în care au
absolvit este același cu domeniul de specialitate a postului scos la concurs.
Perioada de angajare pe perioada determinata a unui asistent universitar este de un an de zile pentru posturile la care
concursul s-a finalizat până la inceperea anului universitar sau de un semestru pentru cele care s-au desfasurat înainte
de începerea semestrului II al anului universitar.
Un asistent universitar angajat pe perioada determinată, în baza referatului favorabil făcut de către șeful de disciplină
sau directorul de department, după caz, acolo unde nu există organizate discipline, la sfârșitul primei perioade de
angajare si cu aprobarea decanului și a consiliului de administratie, își poate prelungi perioada de angajare pentru încă
un an fără a mai fi necesară susținerea concursului, în condițiile în care:
a) postul rămâne vacant în statul de funcții
b) îndeplinește în continuare condițiile minimale prevăzute de lege;
c) pe perioada angajării asistentul a îndeplinit criteriile minime de activitate profesională și stiintifică așa cum sunt ele
prevăzute in fișele de evaluare anuală specifică postului de asistent universitar.
Durata totală a angajării pe perioada determinată a unui asistent universitar nu poate fi mai mare de 3 ani, conform
prevederilor Codului muncii și ale art. 294 din Legea nr.1/2011.

Capitolul III. Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactice
Art. 10. Condițiile pentru înscrierea la concurs pentru posturile vacante :
(1) Pentru functia de asistent universitar pe perioadă nedeterminată sunt necesare cumulativ:
a) Deținerea diplomei de licență conformă cu specializarea postului scos la concurs.
b) Deținerea diplomei de doctor; la înscriere se poate accepta Adeverința eliberată de MEC de aprobare a tezei de
doctorat de către CNATDCU, în absența Ordinului de ministru de confirmare, cu condiția prezentării acestuia până
în momentul susținerii concursului.
c) Titlul de medic/farmacist rezident sau a unui titlu medical/farmaceutic superior pentru disciplinele care au
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în
rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice
d) Pentru studiile de licență făcute în România, media generală de minim 8,50 la studiile de licență (media generală la studiile de
licență = media aritmetică dintre media examenului de licență și media aritmetică a anilor de studiu) sau la Proiectul de diplomă
(pentru domeniul Arhitectură), fără repetarea unui an universitar pentru neîndeplinirea numărului minim de credite
e) Certificat de competență lingvistică în limba engleză de la o autoritate de certificare acreditată;
f) Standarde specifice (Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”): îndeplinirea a 25% din criteriile parțiale și din
punctajul total aferent poziției de conferențiar în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de
doctorat şi a atestatului de abilitare
(2)
Pentru funcția de asistent universitar pe perioadă determinată sunt necesare îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:
a) Deținerea diplomei de licență conformă cu specializarea postului scos la concurs
b) Deținerea statutului de student doctorand sau au titlului de doctor
c) Certificat de competență lingvistică în limba engleză de la o autoritate de certificare acreditată.
d) Pentru studiile de licență făcute în România, media generală de minim 8,50 la studiile de licență (media generală la studiile de
licență = media aritmetică dintre media examenului de licență și media aritmetică a anilor de studiu) sau la Proiectul de diplomă
(pentru domeniul Arhitectură), fără repetarea unui an universitar pentru neîndeplinirea numărului minim de credite
e) Deținerea titlului de medic/farmacist rezident sau a unui titlu medical/farmaceutic superior pentru disciplinele care au
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în
rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice
(3) Pentru funcția de șef de lucrări/lector sunt necesare cumulativ:
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a)
b)
c)

Deținerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs;
Certificat de competență lingvistică în limba engleză de la o autoritate de certificare acreditată.
Titlul de medic/farmacist specialist pentru disciplinele care au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății; cu
excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la
disciplinele preclinice
d) Standarde specifice (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în limba engleză, Facultatea de Medicină
Dentară și Facultatea de Farmacie):
 5 articole în domeniul de competenţă pentru care candidează, publicate în extenso în reviste ISI/BDI, dintre care
minim 3 ca autor principal si minim 2 articole publicate în reviste cotate ISI;
 1 carte de specialitate ca și autor/coautor sau autor a 3 capitole într-o carte de specialitate, în domeniul de
competenţă pentru care candidează;
 câștigarea a minim un grant/proiect prin competiție, în domeniul de competenţă pe care îl are, având calitate
minimă de membru în echipa proiectului în domeniul de competenţă pentru care candidează sau acceptarea spre
finantare de catre agenti economici a unui contract de cercetare derulat prin UMFST G.E Palade Tg-Mureș.
Grantul/proiectul poate fi echivalat prin 2 articole ISI/BDI, dintre care minim unul ca autor principal. Sunt luate în
calcul și granturile câştigate prin competiţie, ca responsabil de proiect, prin care se finanţează manifestări
ştiinţifice, de tip workshop explorator/şcoli de studii avansate, etc. punctajul minim obținut conform grilei de
evaluare trebuie să fie de 60 puncte.
e) îndeplinirea a 50 % din punctajul total aferent (Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației), din criteriile
parțiale și din punctajul total (Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”); parțială (Facultatea de Economie și
Drept) a standardelor minimale aferente poziției de conferențiar în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a
calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.
f) Începând cu anul universitar 2020/2021, va fi obligatorie demonstrarea efectuării unui stagiu de minimum 3 luni,
neîntrerupt într-un laborator/institut/secție în profilul postului scos la concurs sau 3 luni cumulative de activități
didactice în străinătate. Prin excepție, se suspendă obligativitatea îndeplinirii acestui criteriu pe toată durata stării
de alertă / urgență impusă de pandemia COVID-19, și pe o perioadă de încă 1 an după încetarea oficială a acestei
stări.
(4) Pentru funcția de conferențiar universitar sunt necesare cumulativ:
a) Deținerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs;
b) Certificat de competență lingvistică în limba engleză de la o autoritate de certificare acreditată, în cazul în care
postul are normate activități didactice în limba engleză
c) Titlul de medic/farmacist specialist pentru disciplinele care au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății; cu
excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la
disciplinele preclinice
d) Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și suplimentar:
a. Pentru Facultatea Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză și Facultatea de Farmacie
 9 articole în domeniul de competenţă pentru care candidează, publicate în reviste cotate ISI cu factor de
impact, dintre care minim 6 articole în calitate de autor principal; la celelalte 3 articole este acceptată și
calitate de coautor; sunt luate în calcul articolele de tip Original research si Review, iar pentru revistele
cu FI > 3, și articolele de tip Case presentation/Clinical Case study, Letter to editor.
 Index Hirsch calculate utilizând ISI web of Science, Core Collection, Thosmon Reuters pentru întreaga
carieră a candidatului (all years) de minim 4.
 Factor cumulat de impact ca autor principal (FCIAP) obținut din lucrările publicate ca prim autor, autor
corespondent, ultim autor, autori cu contribuție egală de minim 6.
b.



c.

Pentru Facultatea de Medicină dentară
5 articole ISI în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau
medicale, cu FI minim de 0,3, în calitate de autor principal, de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani
pentru cei care nu provin din învățământul superior.
10 articole BDI în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau
medicale, în calitate de autor principal, de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani pentru cei care nu
provin din învățământul superior (se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menţionate anterior,
astfel: 1 articol ISI=3 articole BDI dar nu și invers).
Pentru Facultatea de Științe și Litere
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îndeplinirea a cel puțin 75% din criteriile aferente standardele naționale pentru ocuparea funcției de
profesor universitar, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice
nr.6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământ superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de
conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.
e) standarde specifice comune pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză,
Facultatea de Farmacie și Facultatea de Medicină dentară:
 Minim 2 cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCS sau internațională, dintre care minim
1 carte, ca autor principal, după ultima promovare pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de
Medicină în Limba Engleză și Facultatea de Farmacie
 Minim 3 articole ISI din cele obligatorii ca autor principal să fie în calitate de prim autor și minim 2 dintre
acestea să fie de tip original research article; din articolele ISI, 5 articole trebuie să fie publicate după
ultima promovare;
 15 articole BDI in extenso, în domeniul de competenţă pentru care candidează, publicate în reviste
indexate BDI, din care 5 de la ultima promovare cu excepția Medicinei dentare unde, după ultima
promovare trebuie să fie 10 articole BDI; (cu echivalările: 1 articol ISI cu IF < 1 se echivalează cu 3
articole BDI; 1 articol ISI cu IF ≥ 1 se echivalează cu 5 articole BDI; la Medicină dentară echivalarea 1
ISI=3 BDI, indiferent de FI); din cele 15 articole BDI, calitatea de autor principal la 5 articole; din cele 5
articole de la ultima promovare, calitatea de autor principal la 3 articole cu excepția Medicinei dentare
unde după ultima promovare trebuie să fie calitatea de autor principal la 10 articole BDI; Articolele ISI
care se echivalează nu se cuantifică și la criteriul Articole in extenso în reviste cotate ISI. Numărul de
articole unde candidatul este autor principal poate fi realizat inclusiv în urma echivalării ISI/BDI. Nu este
posibilă echivalarea articolelor BDI cu articole ISI. Cel puțin 8 articole trebuie să fie rezultate ale
cercetării originale; numărul se păstrează luând în considerare și echivalările ISI/BDI; Sunt luate în calcul
articolele de tip Original research, Review, Case presentation/Clinical Case study, ținând cont, la
Medicină și Farmacie de art. 10 3 c) punct a.
 Se acceptă maximum 3 articole publicate AHEAD OF PRINT, dacă au alocat cod DOI;
 2 granturi/proiecte câștigate prin competiție, în domeniul de competenţă pentru care candidează, din
care 1 ca responsabil de proiect;
 Obținerea a cel puțin 350 puncte în urma aplicării Grilei de evaluare din care cel puțin: Activitate
didactică și profesională=25 p, Cercetare=190 p și Recunoaștere și impactul activității=135 p.
f) Începând cu anul universitar 2020/2021, va fi obligatorie demonstrarea efectuării unui stagiu de minimum 3 luni,
neîntrerupt într-un laborator/institut/secție în profilul postului scos la concurs sau 3 luni cumulative de activități
didactice în străinătate, efectuat. Prin excepție, se suspendă obligativitatea îndeplinirii acestui criteriu pe toată
durata stării de alertă / urgență impusă de pandemia COVID-19, și pe o perioadă de încă 1 an după încetarea
oficială a acestei stări.
(5) Pentru funcția de profesor universitar sunt necesare cumulativ:
a) Deținerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs;
b) Certificat de competență lingvistică în limba engleză de la o autoritate de certificare acreditată, în cazul în care
postul are normate activități didactice în limba engleză
c) Deținerea Atestatului de abilitare;
d) Titlul de medic/farmacist primar pentru disciplinele care au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății; cu
excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la
disciplinele preclinice
e) Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de profesoruniversitar, aprobate prin cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și suplimentar:
a. Pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză și Facultatea de Farmacie
 15 articole în domeniul de competenţă pentru care candidează, publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact,
din care minim 10 în calitate de autor principal; la celelalte 5 articole este acceptată și calitate de coautor; sunt
luate în calcul articolele de tip Original research si Review, iar pentru revistele cu FI > 3, și articolele de tip Case
presentation/Clinical Case study, Letter to editor.
 Index Hirsch calculate utilizând ISI web of Science, Core Collection, Clarivate Analytics pentru întreaga carieră a
candidatului (all years) de minim 6.
 Factor cumulat de impact ca autor principal (FCIAP) obținut din lucrările publicate ca prim autor, autor
corespondent, ultim autor, autori cu contribuție egală de minim 10.
b. Pentru Facultatea de Medicină dentară:
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 8 articole ISI în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, cu
FI minim de 0,3, în calitate de autor principal, de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani pentru cei care nu provin
din învățământul superior.
 20 articole BDI în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale,
în calitate de autor principal, de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani pentru cei care nu provin din
învățământul superior (se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 8 menţionate anterior, astfel: 1 articol ISI=3
articole BDI dar nu și invers).
c. Pentru Facultatea de Științe și litere

Îndeplinirea a 125% din criteriile aferente standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice în învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de
doctorat şi a atestatului de abilitare.
f) standarde specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, Facultatea de
Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie :
 2 cărți de specialitate ca autor principal, de la ultima promovare, în domeniul de competenţă pentru care
candidează, publicate în edituri recunoscute CNCS sau internaționale;
 Minim 5 articole ISI din cele obligatorii ca autor principal să fie în calitate de prim autor și minim 5 din toate
articolele ISI să fie de tip original research article; din cele 15 articole ISI, minim 5 trebuie să fie publicate după
ultima promovare; la Medicină Dentară, din cele 8 articole ISI obligatorii ca autor principal publicate de la ultima
promovare, minim 3 articole să fie în calitate de prim autor şi minim 5 articole să fie de tip original research.
 25 articole in extenso în domeniul de competenţă pentru care candidează publicate în reviste indexate BDI dintre
care minim 5 articole de la ultima promovare, cu excepția Medicinei dentare unde, după ultima promovare trebuie
să fie 20 articole BDI; din cele 25 articole BDI, calitatea de autor principal la 10 articole cu excepția Medicinei
dentare unde după ultima promovare trebuie să fie calitatea de autor principal la 20 articole BDI; (cu echivalările:
1 articol ISI cu IF < 1 se echivalează cu 3 articole BDI; 1 articol ISI cu IF ≥ 1 se echivalează cu 5 articole BDI; la
Medicină dentară echivalarea 1 ISI=3 BDI, indiferent de FI); Articolele ISI care se echivalează nu se cuantifică și
la criteriul Articole in extenso în reviste cotate ISI. Numărul de articole unde candidatul este autor principal poate
fi realizat inclusiv în urma echivalării ISI/BDI. Nu este posibilă echivalarea articolelor BDI cu articole ISI. Cel puțin
15 din cele 25 de articole trebuie să fie rezultate ale cercetării originale; numărul se păstrează luând în
considerare și echivalările ISI/BDI; sunt luate în calcul articolele de tip Original research, Review, Case
presentation/Clinical Case study, ținând cont, la Medicină și Farmacie de art. 10 4 c) punct a.
 Se acceptă maximum 3 articole publicate AHEAD OF PRINT, dacă au alocat cod DOI;
 3 granturi/proiecte câștigate prin competiție, în domeniul de competenţă pentru care candidează, din care 1 ca
director de proiect;
 Obținerea a cel puțin 650 puncte în urma aplicării Grilei de evaluare din care cel puțin: Activitate didactică și
profesională=50 p, Cercetare=400 p și Recunoaștere și impactul activității=200 p.
(6) Condiții mininimale – punctaj minimal necesar participării la concurs, în conformitate cu standardele minime naționale și
cu standardele Universității – pentru domeniul sănătate:
Categoria
Domeniul de activitate
Șef lucrări
Conferențiar universitar
Profesor universitar
1 Activitatea didactică/profesională
10
25
50
2

Activitatea de
cercetare
3 Recunoaștere și impactul activității
Total

50

190

400

60

135
350

200
650

Capitolul IV. Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
posturilor de cercetare
Art. 11. Posturile de cercetare se pot scoate la concurs pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată de până
la 3 ani, în funcție de politica ori strategia de reusurse umane a universității.
Pentru funcțiile de cercetare, este necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului
de cercetare-dezvoltare și Legea nr. 1/2011, astfel:
a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deținerea titlului de doctor;
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b) pentru posturile pe perioadă determinată și nedeterminată, îndeplinirea standardelor minimale naționale
corespunzătoare funcției de cercetare la care candidează, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și a celor
prevăzute de prezenta metodologie (Capitolul IV).
Art. 12. Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant de cercetare se face la propunerea directorului
IOSUD/Prorectorului științific sau a directorului Unității de Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, prin referat justificativ.
În vederea îndeplinirii strategiei de dezvoltare științifică a UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, propunerea poate veni și din partea
Consiliului de Administrație, după consultarea cu directorul/coordonatorul/responsabilul Centrului/Laboratorului de Cercetări sau
cu directorul IOSUD/Prorectorului științific.
Art. 13. Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de Consiliul de Administrație.
Art. 14.
(1) Pentru toate posturile de cercetare, pe perioadă determinată, conform Legii nr. 319/2003, perioada de înscriere începe
de la data publicării anunțului privind concursul într-un ziar de circulație națională și se încheie după 30 de zile de la
publicarea anunțului.
(2) Pentru toate posturile de cercetare, pe perioadă nedeterminată, înscrierea la concurs are loc după apariția publicației de
concurs în Monitorul Oficial, partea a III-a.
(3) Înscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare se face în termen de 30 de zile de la data publicării
anunțului.
(4) Înscrierea se termină cu 15 zile înaintea desfășurării primei probe de concurs.
Art. 15. Taxa de înscriere la concurs este identică cu taxele pentru posturile didactice echivalente.
Art. 16. Durata finalizării concursului pentru posturile de cercetare este de 30 zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul
comisiei de concurs.
Art. 17. Concursul respectă dreptul egalității de șanse al tuturor candidaților.
Art. 18. Pentru ocuparea posturilor de cercetare trebuie respectate prevederile legale referitoare la incompatibilități
prevăzute la ocuparea posturilor didactice.
Art. 19. Îndeplinirea criteriilor de înscriere la concurs și a condițiilor de legalitate sunt evaluate, certificate și comunicate în
același mod ca și în cazul ocupării funcțiilor didactice (Capitol III). Dosarele de înscriere la concurs vor conține aceleași
documente ca și la înscrierile pentru posturi didactice (Capitol III). Conținutul dosarului nu mai poate fi modificat după depunerea
acestuia.
Art. 20. Propunerile pentru comisiile de concurs și pentru comisiile de contestații sunt făcute de
directorul/coordonatorul/responsabilul Centrului/Laboratorului de Cercetări sau de directorul IOSUD în structura căruia se află
postul, sunt avizate favorabil în Consiliul de Administrație și sunt aprobate de Senatul Universității. Membrii comisiei de concurs
nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 21.
a) Pentru posturile de cercetare pe perioadă nedeterminată, în termen de 48 de ore de la emiterea deciziei Rectorului de numire
a comisiilor, aceasta este trimisă ministerului de resort şi publicată pe site-ul concursului.
b)Pentru posturile de cercetare pe perioadă determinată, în termen de 48 de ore de la emiterea deciziei Rectorului de numire a
comisiilor, aceasta este publicată pe site-ul concursului.
Art. 22.
(1) Lucrările comisiilor de concurs se desfășoară în mod similar celor pentru ocuparea posturilor didactice echivalente.
(2) Comisiile de concurs pentru posturile de cercetători sunt formate din personal de cercetare dezvoltare sau din
învăţământul superior, din universitate sau din afara acesteia, care au un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin egal cu cel al
postului scos la concurs.
(3) Comisia de concurs pentru posturile de asistent de cercetare și de cercetător ştiinţific trebuie sa fie formată din
preşedinte, 2 membri, 1 membru supleant si un secretar.
(4) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul III este formată din presedinte, din 3
membri (specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs), 2
membri supleanți si un secretar.
(5) Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I este formată
din: președinte, 4 membri (cadre didactice universitare şi cercetători, dintre care cel puţin 2 din afară universității , care au un
grad ştiinţific mai mare sau cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs), 2 membri supleanți si un secretar.
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Art. 23. La concursul pentru posturile de cercetător științific gradul I, II, III, cercetător științific, respectiv de asistent de
cercetare, se pot înscrie absolvenți ai unor instituții de învățământ superior, corespunzător domeniului şi specializării solicitate în
publicația de concurs a postului respectiv.
Art. 24. Postul de asistent de cercetare poate fi ocupat doar de persoane care au calitatea de studenți doctoranzi și doar pe
durată determinată.
Art. 25. Calificarea specifică postului de cercetător științific este următoarea:
(1) pentru posturile de cercetători științifici se pot înscrie la concurs absolvenți de studii superioare de lungă durată sau
sistem Bologna și masterat în specialitatea pentru care candidează.
(2) Postul de cercetător științific poate fi ocupat doar de persoane care au obținut diploma de doctor.
(3) Candidaţii trebuie să fie autori ai unui număr minim de 3 articole ştiinţifice publicate în reviste/proceedings ISI Web of
Science Core collection, dintre care la cel puţin două trebuie să aibă calitatea de prim autor.
(4) Candidaţii din domeniul medico-farmaceutic care candidează pe posturi clinice de cercetare trebuie să aibă minim
statutul de medic rezident în specialitatea/domeniul respectiv.
Art. 26. Concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare/cercetător științific conține proba scrisă, proba
orală/practică și se desfășoară în mod similar cu cea de la ocuparea posturilor didactice.
Art. 27. Tematicile probei scrise pentru postul de asistent de cercetare și de cercetător științific sunt stabilite de
directorul/coordonatorul/responsabilul Centrului/Laboratorului de Cercetări sau de directorul IOSUD în structura căruia se află
postul.
Art. 28. Calificarea specifică postului de cercetător științific gradul III este următoarea:
(1) deținerea titlului de doctor în științe
(2) autor al unui număr minim de 5 articole științifice/procedings publicate în reviste ISI Web of Science Core collection,
minim 3 în calitate de prim autor
(3) indice Hirsch de minim 3 (Web of Science).
Art. 29. Pentru ocuparea posturilor de Cercetător științific gradul II și I candidatul trebuie să dețină titlul de doctor și să
îndeplinească standardele naționale CNATDCU în vigoare specifice domeniului postului și gradului didactic echivalent.
Art. 30.
(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul III, II și I constă în: evaluarea dosarului,
prezentarea unui proiect de cercetare original, care presupune coordonarea unei echipe de cercetători și prelegerea publică.
(2) Proiectul de cercetare este prezentat într-un interval de 30 minute. Prezentarea este asistată de toți membrii comisiei,
fiind însoțită de o sesiune de întrebări, iar evaluarea se face prin punctaj de la 1 la 100. Punctajul minim pentru promovarea
concursului este de 80 puncte.
(3) Prelegerea publică are durata de 30 minute. În cadrul acesteia candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei în cercetare. Această probă conține în mod obligatoriu o sesiune de
întrebări din partea comisiei şi a publicului. Prelegerea este publică, asistată de toţi membrii comisiei, iar evaluarea se face prin
acordarea calificativului admis/respins.
(4) Clasificarea candidaților se va face pe baza punctajului final care se calculează după următorul algoritm – 30% punctajul proiectul de cercetare, 70% evaluarea activității științifice.
Art. 31. În urma desfăşurării probelor, comisia de concurs formulează un raport final, care se înaintează spre aprobare
Senatului universității. Fiecare membru al comisiei are obligaţia de a nominaliza clar candidatul considerat câştigător al
concursului.
Art. 32. Contestațiile la desfășurarea concursului pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale și se fac în
aceleași condiții ca și la ocuparea posturilor didactice (Capitol VI).
Art. 33. Dosarele candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul II și I, pe
perioadă nedeterminată, se trimit, după aprobarea în Senatul Universității, către CNATDCU în vederea validării finale.

Capitolul V. Alte dispoziții privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
Art. 34. Pentru înscrierea la concursul de ocupare a unui post situat pe o treaptă ierarhică superioară poziției imediat
următoare față de cea ocupată anterior sau pentru candidații proveniți din afara sistemului de învățământ se cere îndeplinirea de
către candidat a criteriilor naţionale minimale şi specifice UMFST G.E Palade Tg-Mureș de promovare pentru poziția pentru care
candidează, cu mențiunea că punctajul acumulat va fi cel necesar trecerii și prin gradul/gradele didactice premergătoare acestei
poziții, inclusiv la criteriile minimale, obligatorii.
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Art. 35. Pe pagina web a concursului și pe site-ul web al Universității, vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la data
limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi și cu respectarea protecției datelor cu caracter
personal în sensul legii, următoarele:
a) curriculum vitae si lista de lucrari ;
b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, conform Anexei 03 sau Anexa04
c)
componenţa nominală a comisiei de concurs.
Art. 36. Universitatea va transmite către Ministerul Educației și Cercetării toate informațiile solicitate pentru publicarea
acestora în timpul legal menționat în Metodologia cadru, pe site-ul administrat de către Minister.
Art. 37.
(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmește un dosar de concurs.
Prima pagina a dosarului de concurs conține un opis cu toate documentele menționate mai sus, conform modelului anexat.
(Anexa 01). Dosarul de concurs conține următoarele documente:
a)
cererea de înscriere la concurs (Anexa 02), semnată de candidat, însoțită de o declaraţie pe proprie răspundere,
olografă, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) declarație pe propria raspundere, olografă, privitoare la veridicitatea informațiilor prezente în dosar
c) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic cât și din punct de
vedere al activităților de cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat și cuprinde maxim 10 pagini
A4 – format tipărit şi format pdf cu denumirea: 1_dezvoltare_cariera_nume.pdf ;
d) Curriculum Vitae al candidatului în format Europass, (format tiparit și format pdf cu denumirea: 2_CV_nume.pdf);
e) lista de lucrări a candidatului în format tiparit și electronic (format tiparit și format pdf cu denumirea:
3_lista_lucrari_nume.pdf );
f) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs și/sau de ocupare a postului, la care se
completeaza doar partea corespunzatoare candidatului, semnată de acesta (Anexa 03 sau Anexa 04 respectiv Anexa
21 pentru domeniul Arhitectură ) - format tiparit și format pdf cu denumirea: 4_fisa_verificare_nume.pdf;
g) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor şi în cazul în care diploma de doctor
originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
h) adeverință de student-doctorand (daca este cazul) eliberată de Instituția la care este înscris la doctorat, eliberata cu cel
mult 30 zile înainte
i) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulație internațională a tezei de doctorat, pe maxim o pagină A4 pentru
fiecare limbă;
j) rezumatul tezei de abilitare în lb. română si engleză – max .1 pag (dacă este cazul)
k) declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în nici o situație de incompatibilitate prevăzută în Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 și în prezenta metodologie (cap. Incompatibilități);
l) copii care atestă deţinerea titlurilor medicale de medic/farmacist rezident/specialist/primar, acolo unde este cazul;
m) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
n) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt
document de identitate intocmit într-un scop echivalent;
o) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui - certificat de
căsătorie sau dovada schimbării numelui;
p) publicaţiile, brevetele, contractele de cercetare sau alte lucrări ale candidatului, în format printat şi electronic,
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, iar în format tipărit copii după documentele
doveditoare a îndeplinirii standardelor obligatorii (cărți, capitole de cărți – copie dupa coperta, pagina cu CIP, cuprins;
copii după articolele in extenso publicate; copii după contractele de cercetare – prima pagina si pagina cu lista de
personal, etc) - format tiparit și format pdf cu denumirea: 5_Publicatii_contracte_nume.pdf. Acest fișier trebuie sa fie un
fisier unic provenit din concatenarea fiecarei dovezi. Nu se inscriptionează pe CD fisiere individuale pentru fiecare
dovada a activitatii stiintifice.
q) Lista cu referenți propuși, pentru posturile de conferențiar sau profesor universitar (Anexa 05); nu este necesară
depunerea la dosar a referatelor de la referenți.
r) Certificat de competentă lingvistică, pentru posturile de asistent universitar și șef de lucrări/lector sau dacă postul pe
care concurează are în norma didactică activități într-o altă limbă decat cea în care candidatul și-a făcut studiile de
licență;
s) Declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de bună conduită în cercetare în ceea ce privește
activitatea științifică și publicarea rezultatelor (Anexa 06);
t) Fisa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare completată de către candidat doar la coloana
AUTOEVALUARE, inclusiv punctajul final calculat de către candidat, sub semnătura proprie a corectitudinii datelor
menționate; format tipărit și format pdf cu denumirea: 6_Fisa de evaluare_nume.pdf
La dosar se depun doar documentele doveditoare a îndeplinirii standardelor minimale, obligatorii (cărți/capitol, articole
ISI/BDI in extenso și copii după contractele de cercetare).
Toate documentele depuse de către candidat vor fi semnate, pe fiecare pagina de către acesta și vor fi redactate, cu
excepția celor care au un format standardizat în anexe, în format A4, fonturi Calibri 12, margini de 2,5 cm., spațiate la 1,15,
justify text, numerotate în colțul din dreapta jos.
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Pe
CD
se
includ
doar
documentele
solicitate.
Acesta
va
conține
strict
6
fișiere:
1_dezvoltare_cariera_nume.pdf,2_CV_nume.pdf,
3_lista_lucrari_nume.pdf,
4_fisa_verificare_nume.pdf,
5_Publicatii_contracte_nume.pdf, 6_Fisa de evaluare_nume.pdf.
(2)
În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se
va proceda la verificarea conformității copiei documentului cu originalul înainte de depunerea dosarului de concurs la
registratură. Dovada verificării, a certificării conformității copiei documentului cu originalul este realizată prin precizarea pe
copia documentului a mențiunii: ”Conform cu originalul”, cu semnătura persoanei care certifică (jurist sau secretar șef
universitate). Pentru aceasta candidații vor prezenta la înscriere şi originalul documentelor care trebuie supuse procedurii de
conformitate cu originalul potrivit prevederilor art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016.
Art.38. Curriculum Vitae al candidatului, în format Europass, trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă;
c) La rubrica Informații suplimentare din CV, candidatul va menționa toate informațiile pe care le-a luat în calcul la
autoevaluarea din Fișa de evaluare, cu excepția celor care vor fi menționate în Lista de lucrări (art. 16). Tot aici vor fi
menționate informații despre granturile/proiectele de cercetare obținute, după cum urmează:
(1) Granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție – se menționează numele proiectului, codul
proiectului, autoritatea contractantă care a organizat competiția, perioada de derulare a proiectului, valoarea
proiectului (totală/partea care revine Universității dacă este partener), statutul candidatului în proiect:
director/responsabil/membru
(2) Granturi/proiecte de cercetare atribuite - se menționează numele proiectului, contractantul, perioada
de derulare a proiectului, valoarea proiectului (totală/partea care revine Universității dacă este partener),
statutul candidatului în proiect: director/responsabil/membru
Art.39. Lista de lucrări a candidatului va face referire la publicațiile științifice și va conține următoarele grupe de informații
sistematizate în ordinea descrescătoare a anului apariției, după cum urmează:
a) Titlul tezei de doctorat, anul susținerii, conducător științific, instituția eliberatoare a diplomei de doctor, calificativul
obținut;
b) Cărți de specialitate – se vor menționa: numele autorilor, (bolduit numele candidatului), titlul complet al cărții, editura,
anul apariției, nr. pagini, ISBN, categoria CNCSIS a editurii/cod CNCSIS ;
(ex. Popescu I. Ionescu G. Actualități în medicina internă. Editura University Press Tîrgu Mureș,
2012, 213 pg, ISBN 1234-4567, cod CNCS 210)
c) Capitole în volume colective – se vor menționa: numele autorilor, (bolduit numele candidatului), titlul complet al
capitolului, titlul volumului în care a apărut, numele editorului cărții, editura, anul apariției, nr. pagini, ISBN, categoria
CNCS a editurii/cod CNCS;
(ex. Popescu I. Ionescu G. Farmacologia aparatului digestiv, în Actualități în medicina internă (sub
redacția Szekely K), Editura University Press Tîrgu Mureș, 2012, pg 201-213, ISBN 1234-4567, cod
CNCS 210)
d) Articole publicate in extenso - în ordinea descrescătoare a anului apariției; (ultima lucrare luată în calcul, cronologic,
la promovarea anterioara va fi menționată explicit în fiecare subgrupă de lucrări; lucrările menționate deasupra acesteia
vor fi considerate lucrări apărute după ultima promovare), cu următoarele subgrupe:
(1) Articole în reviste cotate ISI, cu factor de impact - se vor menționa: numele autorilor, (bolduit numele
candidatului), titlul complet al articolului, numele revistei, anul apariției, vol, paginație, cod DOI, sau in press
dacă există dovada de acceptare pentru publicare, ISSN, factorul de impact, statutul de autor corespondent
(dacă este cazul); se considera factorul de impact al revistei in anul publicarii articolului.
(ex: Constantinescu E, Popescu I. Ionescu G. Critical events in prehospital patients with myocardial
infarction. Br J Cardiol 2012, 45: 123-134, ISSN 1234-4567, FI: 1,313, autor corespondent
(2) Articole în reviste cotate ISI fără factor de impact (în anul publicării articolului) – se menționează: fără
factor de impact – se includ și articolele in extenso apărute în volumele unor manifestări științifice indexate ISI
(proceedings sau suppl)
(3) Articole în reviste indexate BDI - se menționează numele și linkul bazei de date internaționale; se includ și
articolele in extenso apărute în volumele unor manifestări științifice indexate BDI (proceedings sau suppl)
e) Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN – se menționează
numele, locul și data manifestării, numele volumului/suplimentului revistei, nr. ISBN/ISSN.
f) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul profesional în care activează. Aici vor fi enumerate
informațiile despre candidat care sunt prevazute în anexe, cu referire exclusiv la lucrările științifice (articole, studii, cărți).
Titlurile lucrărilor vor fi menționate în limba în care au fost publicate. Dacă lucrarea a fost publicată într-o altă limbă decât
limba română sau o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană), se va menționa, pe lângă titlul original,
în paranteză, și titlul articolului în limba engleză.
g) Pentru candidații care provin din interiorul universității sunt luate în considerație doar realizările științifice care permit
identificarea clară a apartenenței/afilierii acestora la UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, UMFST sau UMF, repectiv UPM, în
funcție de data realizării.
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Art.40.
(1) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de
concurs cel puţin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din ţară sau din străinătate,
exterioare Universității, având titlul de conferențiar universitar sau profesor universitar care pot da referințe privitoare la
calitățile profesionale ale candidatului (Anexa 05). Aceștia nu sunt în mod obligatoriu membri ai comisiei de concurs.
(2) Candidații la posturile de profesor universitar sau cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de
concurs cel puţin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, având titlul de
profesor universitar, în instituţii de învăţământ superior sau de cercetare care pot da referințe privitoare la calitățile
profesionale ale candidatului (Anexa 05). Aceștia nu sunt în mod obligatoriu membri ai comisiei de concurs.
Art.41. Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune în 2 exemplare, la Registratura Generală de la
sediul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș. După terminarea perioadei de înscriere nu se mai pot depune documente
suplimentare la dosarul de concurs. Nicio altă dovadă privind realizări științifice sau profesionale apărută ulterior acestei
date, indiferent de data oficială a dovezii nu va mai fi luată în considerare. La înscriere nu vor fi acceptate dosarele
incomplete.
Art.42. După înregistrarea la Registratura Generală dosarul de concurs este transmis comisiei de verificare a
îndeplinirii standardelor, conform calendarului de concurs.
Art. 43.
(1) Pentru obţinerea avizului Serviciului juridic al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, fiecare dosar trebuie să cuprindă
rezoluţia cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs și/sau
de ocupare a postului prevăzută la art. 14, alin.(1), lit f). Această rezoluţie este stabilită de către comisia de verificare a
îndeplinirii standardelor.
Comisia este formată din trei membri, doi dintre aceștia fiind prorectori ai UMFST G.E. Palade Tg. Mureș sau director
al CSUD/CSD, iar cel de-al treilea decan/prodecan al facultății la care este scos postul la concurs. Componența acestei
comisii este aprobată de Senatul Universității, odată cu comisia de concurs și cu comisia de soluționare a contestațiilor. Din
comisia de verificare a îndeplinirii standardelor nu pot face parte persoane care se află în situație de incompatibilitate
(conform art. 53 din prezenta metodologie) cu candidatul al cărui dosar urmează a fi analizat. Avizul favorabil al acestei
comisii condiționează acceptarea dosarului de concurs (neîndeplinirea unui criteriu minimal certificată de comisia de
preevaluare va suspenda derularea ulterioară a concursului pentru candidatul respectiv).
(2) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul
Serviciului juridic al UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, în baza rezoluţiei comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor şi a
altor documente necesare înscrierii la concurs.
(3) Avizul este publicat pe site-ul Universității în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minimum 5 zile
lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.
Art. 44. Candidații care au primit avizul privind îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs se vor putea
prezenta la susținerea probelor de concurs.
Art. 45.
(1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs se face după publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului,
pentru fiecare post scos la concurs. Componenţa comisiei de concurs poate include membri supleanţi.
(2) Consiliul Departamentului în structura căruia se află postul face propuneri pentru componenţa nominală a
comisiei de concurs.
(3) Componenţa comisiei de concurs este aprobată de către Decanul facultăţii, pe baza propunerilor Consiliului
Departamentului şi este avizată de Consiliul Facultăţii.
(4) Componenţa nominală a comisiei de concurs împreună cu avizul Consiliului Facultății este transmisă Senatului
universitar pentru a fi aprobată.
(5) În urma aprobării de către Senatul universitar, comisia de concurs, respectiv comisia de verificare a îndeplinirii
standardelor sunt numite prin decizie a Rectorului.
(6) În termen de 48 de ore de la emiterea deciziei Rectorului, decizia este transmisă Ministerului Educației și Cercetării
şi publicată pe site-ul concursului. În cazul posturilor de conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific
gradul II şi cercetător științific gradul I, componenţa comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Art. 46.
(1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos
la concurs sau în domenii apropiate.
(2) În cazul indisponibilităţii participării unui membru la lucrările comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul
supleant numit după aceeaşi procedură ca şi membrii comisiei.
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O hotărâre a comisiei este validă dacă a întrunit
votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.
(4) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de un preşedinte.
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituţiei de învăţământ superior, din ţară sau din străinătate.
(6) Pentru ocuparea unui post de conferențiar universitar sau profesor universitar, cel puțin 3 membri ai comisiei trebuie să
fie din afara Universitatii, din țară sau din străinătate.
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(7)

Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic superior sau cel puţin egal cu cel al postului scos la
concurs.
(8) În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice ale membrilor din străinătate cu
titlurile didactice din ţară se face prin aprobarea de către senatul universitar a componenţei nominale a comisiei.
(9) Președintele comisiei de concurs este directorul departamentului pentru posturile de asistent universitar, șef
lucrări/lector, asistent cercetare, cercetator științific și cercetător științific gradul III sau un cadru didactic cu funcție de
conducere din cadrul Facultății sau Universității (Decan, Prodecan, Prorector, Rector) pentru posturile de conferentiar
universitar, profesor universitar sau cercetatori științifici grad II și I.
(10) Comisia de concurs poate avea în componența un secretar de comisie care poate avea și gradul de asistent universitar
și care răspunde de aspectele tehnice ale concursului, neavând drept de vot în evaluarea candidaților.
Art. 47.
(1) Concursul constă în evaluarea activității științifice și a calităților didactice ale candidaților. Comisia de concurs evaluează
candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţele didactice ale candidatului;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a
populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcție de specificul
domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia organizatoare de concurs.
(2) Comisia de concurs are obligaţia de a verifica şi constata îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale
naţionale.
(3) În evaluarea candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pentru Facultatea de
Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie se utilizează
definițiile din Anexa 23.
Art. 48.
(1) Evaluarea activității de la art. 24 va fi făcută pe baza activităților/realizărilor menționate în Fișa de evaluare. Comisia va
evalua declarațiile candidatului în contextul CV-ului, a Listei de lucrări și a celorlalte documente depuse la dosar.
(2) Comisia poate face verificări suplimentare, inclusiv pentru verificarea originalității lucrărilor sau poate solicita dovezi
pentru a confirma datele declarate de candidat. Solicitarea unor informaţii suplimentare care nu sunt incluse în dosar şi
nu se pot verifica direct în bazele de date de către comisie, se va realiza exclusiv prin Prorectoratul didactic. Este
interzisă comunicarea directă a candidatului cu instituţii, edituri, redacţii care pot confirma sau infirma anumite date
depuse la dosar.
(3) Dupa finalizarea evaluării, Comisia va acorda un punctaj propriu sau va valida autoevaluarea candidatului.
(4) Declararea de date inexacte de către candidat cu intenția de a duce în eroare comisia (inclusiv declararea unor
publicații la alte categorii decât cele de care aparțin în mod real) se soldează cu eliminarea acestuia din concurs,
interdicția de a candida pentru promovare în următorii 2 ani și sesizarea Comisiei de etică a Universității.
Art. 49.
(1) Pentru posturile de asistent universitar se va susține o probă scrisă, pe caiete secretizate, formată din 10 întrebări, cu
durata de 2 ore, din tematica disciplinei la care concurează candidatul, așa cum figurează aceasta în statul de funcții
pentru postul vacant scos la concurs. Tematica generală și bibliografia de concurs se publică odată cu publicarea
postului la concurs. Cele 10 întrebări sunt formulate de către comisie, prin tragere la sorți de către primul candidat, în
ordine alfabetică, din temele propuse, în ziua examenului scris. Fiecare subiect se va nota cu note de la 1 la 10, dupa un
barem făcut de comisie pe perioada desfășurării probei scrise. Nota finala este suma notelor obtinute la fiecare dintre
cele 10 subiecte. Punctajul minim de promovare a probei este 70.
Pentru domeniul Arhitectură evaluarea se face pe o probă de comentariu liber pe un proiect studențesc și o schiță pe
locși/sau probă scrisă,subiectelesunt formulate de către comisie, distribuția se face prin tragere la sorți de către primul
candidat, în ordine alfabetică, din temele propuse, în ziua examenului.Punctajul final este nota obținută
(2) Pentru toate posturile pe perioada nedeterminată se susține o probă de concurs obligatorie reprezentată de o prelegere
publică cu o durată de maxim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale
anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de
întrebări din partea comisiei și a publicului. Universitatea anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul
desfăşurării acestei probe. Punctajul minim de promovare a probei este 70 din maximum de 100 puncte. Evaluarea
prelegerii publice se va face prin acordarea unui punctaj pentru continutul prezentării, realism, mijloace, identificare
oportunități, riscuri (maxim 60 puncte) calitatea expunerii (maxim 20 puncte), modului de raspuns la întrebări (maxim 20
puncte), calculându-se în final suma punctajelor obținute la această probă.
(3) Pentru posturile de asistent universitar pe perioadă determinată, comisia poate decide ca interviul sa fie o proba
clinică sau didactică din tematica de concurs.
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(4) Rezultatele evaluării sunt menționate în Fișa de evaluare prevazută în (punctajele medii atribuite de Comisie) precum si
în Referatul de apreciere (Anexa 28) (Anexa 23, 24, 25, 26 pentru domeniul Arhitectură) completat de fiecare membru al
comisiei (inclusiv de președinte) pentru fiecare dintre candidați (punctajele individuale, atribuite de fiecare membru).
(5) Punctajul final al candidatului este reprezentat de suma punctajelor obținute la Evaluarea activității științifice și a
calităților didactice, a probei scrise (doar pentru asistenti universitari) și a prelegerii publice.
Art.50. Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere pentru cele pe
perioadă nedeterminată și în cel mult 15 zile pentru cele pe perioadă determinată.
Art.51. Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit
cele mai bune rezultate. Președintele comisiei de concurs pe baza Referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al
comisiei de concurs (Anexa 28) (Anexa 23, 24, 25, 26 pentru domeniul Arhitectură) întocmește un raport asupra concursului
(Anexa 29) (Anexa 30 pentru domeniul Arhitectură) respectând ierarhia candidaţilor decisă de comisie. Dosarul de concurs
împreună cu toate anexele va fi depus sub semnatură la Prorectoratul didactic/Prorectoratul științific, după caz, în termen de
24 de ore de la finalizarea concursului. Preşedintele comisiei de concurs are obligaţia de a comunica rezultatul concursului
către Prorectoratul didactic/Prorectoratul științific, după caz, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, în vederea
afişării lui pe pagina web a Universităţii.
Art. 52.
(1)
Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de fiecare din
membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei.
(2)
Consiliul Facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a Universitatii şi acordă
sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaților stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de
consiliul facultății.
(3)
Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobă sau nu
raportul asupra concursului. Ierarhia candidaților stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar.
Art.53. Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent în urma aprobării rezultatului concursului de către senatul
universitar, se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul următor desfășurării concursului. Pentru posturile pe
perioadă nedeterminată, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu raportul de concurs se
trimite Ministerului Educației și Cercetării și CNATDCU în termen de 48 de ore de la emiterea deciziei de numire. Cadrele
didactice titulare declarate admise în urma concursului, care nu au absolvit modul de pregătire psiho-pedagogică Tehnici de
predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice organizat de DPPD sau unul similar, au obligația să îl parcurgă până
la începutul noului an universitar, absolvirea acestuia condiționând încheierea noului contract de muncă. Asistenții pe
perioadă determinată au această obligație în termen de 2 ani de la promovarea concursului, sub sancțiunea neprelungirii
contractului anual dacă această obligație nu este îndeplinită. Se impune cadrelor didactice declarate admise în urma
concursului, să dobândească un certificat de competență digitală în utilizarea platformelor de tip e-learning, care trebuie
obținut în maxim un an din momentul promovării concursului.
Art. 54. În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat într-o sesiune ulterioară de
concurs, cu reluarea integrală a procedurii de concurs.
Art. 55. Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea
concursului.

Cap. VI. Contestații
Art. 56.
(1) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs,
candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se
formulează în scris, se înregistrează la Registratura Generală de la sediul şi se soluţionează de comisia de soluţionare a
contestaţiilor.Termenul se calculează din momentul afișarii rezultatelor pe site-ul Universității. Contestațiile pot face referiri
doar la nerespectarea procedurilor legale de derulare a concursului, așa cum sunt ele precizate în Metodologia-cadru și în
metodologia proprie.
(2) În vederea stabilirii componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se parcurge aceeaşi procedură ca la
stabilirea componenţei comisiei de concurs.
(3) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(4) În urma aprobării de către Senatul universitar, comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie a
Rectorului.
(5) Contestațiile formulate de candidați privesc exclusiv propria persoană sau respectarea condițiilor din procedura de
desfășurare a concursului.
Art. 57. Solutionarea contestațiilor este făcută în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea contestației, de către
Comisia de soluționare a contestațiilor în prezența decanului sau a unui prodecan delegat de acesta iar, în cazul în care
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aceștia au facut parte din comisia de concurs, în prezența unui alt membru din conducerea Universității (rector sau
prorector).
Art. 58. În situația în care se demonstrează nerespectarea metodologiei de examen de către comisia de concurs, fapta
persoanelor responsabile constituie abatere disciplinară și se sanctionează conform prevederilor legale. Dacă fapta este
săvârșită de un membru din comisia de concurs care provine din altă universitate, se sesizează conducerea universității
respective.
Art. 59. Nerespectarea de către un candidat a procedurii legale de contestație prin formulare de actiuni contestatare la
alte nivele sau instituții constituie, de asemenea, abatere disciplinară daca acel candidat este angajatul Universității, fiind
sancționat conform regulamentelor interne.

Capitolul VII. Incompatibilități
Art. 60. Se interzice ocuparea concomitenta de către soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcțiilor prin
care unul se afla față de celălalt într-o pozitie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă, la orice
nivel, în Universitate.
Art. 61. Se considera a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
a) Participa la procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b) Sunt membri sau membri supleanți ai comisiei de concurs;
c) Sunt implicate în decizii de evaluare profesionala sau administrativa în cadrul concursului;
d) Sunt implicate în soluționarea contestațiilor.
Art. 62. Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați;
b) sunt angajate în cadrul Universitatii cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt subordonate
ierarhic candidatului;
c) sunt asociate cu un candidat în societăți comerciale la care dețin fiecare părți sociale care reprezintă cel puțin
10% din capitalul societații comerciale;
d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect
în ultimii 5 ani anterior concursului ;
e) beneficiază sau au beneficiat in ultimii 5 ani anterior concursului de foloase sau servicii de orice natura din partea
unui candidat.
Art. 63.
(1) În situația în care în urma câștigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane din
Universitate urmează să se afle într-o situație de incompatibilitate conform art. 295 alin (4) din Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, numirea pe post şi acordarea titlului universitar de catre Universitate poate avea loc numai după
soluționarea situației/situațiilor de incompatibilitate.
(2) Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comunică Ministerului Educaţiei și Cercetării, în
termen de 2 zile lucrătoare de la soluţionare.
Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş a aprobat
prezenta Metodologie în data de 23 iunie 2022 și intră în vigoare începând cu anul universitar 2022/2023.

Anexe
Anexa 01: UMFST-REG-05-F01-Ed.19 – Opis dosar de concurs pentru ocupare posturi didactice și de cercetare
Anexa 02: UMFST-REG-05-F02-Ed.19 – Cerere către Rector
Anexa 03: UMFST-REG-05-F03-Ed.19 – Fisă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocupare posturi
didactice și de cercetare-pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, Facultatea de Medicină
Dentară, Facultatea de Farmacie
Anexa 04: UMFST-REG-05-F04-Ed.19 – Fisă de verificare Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației; Facultatea de
Științe și Litere „Petru Maior”; Facultatea de Economie și Drept
Anexa 05: UMFST-REG-05-F05-Ed.19 – Lista de referenți pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitarFacultatea de: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie.
Anexa 06: UMFST-REG-05-F06-Ed.19 Declarație privind respectarea normelor de bună-conduită în cercetare
Anexa 07: UMFST-REG-05-F07-Ed.19 Declaratie privind situațiile de incompatibilitate ale candidatului
Anexa 08: UMFST-REG-05-F08-Ed.19 Fișa de evaluare pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba
Engleză, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie
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Anexa 09: UMFST-REG-05-F09-Ed.19 Fișa de evaluare pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul
Calculatoare, Tehnologia informației și Ingineria sistemelor
Anexa 10:- UMFST-REG-05-F10-Ed.19 Fișa de evaluare pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul
Inginerie industrială și management
Anexa 11: UMFST-REG-05-F11-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pentru
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Informatică
Anexa 12: UMFST-REG-05-F12-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pentru
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Inginerie energetică
Anexa 13: UMFST-REG-05-F13-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare -Facultatea de
Științe și Litere „Petru Maior”-Domeniul Filologie
Anexa 14: UMFST-REG-05-F14-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare -Facultatea de
Științe și Litere „Petru Maior”-Domeniul Istorie
Anexa 15: UMFST-REG-05-F15-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Facultatea de
Științe și Litere „Petru Maior”-Domeniul Psihologie, Științe ale educației, Educație fizică și sport
Anexa 16: UMFST-REG-05-F16-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Facultatea de
Științe și Litere „Petru Maior”-Domeniul Sociologie și științele comunicării, Științe politice și relații internaționale,
Științe administrative
Anexa 17: UMFST-REG-05-F17-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Facultatea de
Economie și Drept - Domeniul Științe Economice
Anexa 18: UMFST-REG-05-F18-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Facultatea de
Economie și Drept - Domeniul Științe Juridice
Anexa 19: UMFST-REG-05-F19-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Facultatea de
Economie și Drept - Domeniul Științe Administrative
Anexa 20: UMFST-REG-05-F20-Ed.19 Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pentru
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Inginerie electrică
Anexa 21: UMFST-REG-05-F21-Ed.19 Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universității pentru Facultatea de
Inginerie și Tehnologia Informației–Domeniul Arhitectură
Anexa 22.:UMFST-REG-05-F22-Ed.19 Fisa de evaluare pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației–Domeniul
Arhitectură
Anexa 23: UMFST-REG-05-F23-Ed.19 Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și
de cercetare Asistent pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației–Domeniul Arhitectură
Anexa 24: UMFST-REG-05-F24-Ed.19 Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și
de cercetare Lector pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației–Domeniul Arhitectură
Anexa 25: UMFST-REG-05-F25-Ed.19 Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și
de cercetare Conferentiar pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației–Domeniul Arhitectură
Anexa 26: UMFST-REG-05-F26-Ed.19 Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și
de cercetare Profesor pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației–Domeniul Arhitectură
Anexa 27: UMFST-REG-05-F27-Ed.19 Ponderile criteriilor de evaluare a candidaților pentru Facultatea de Inginerie și
Tehnologia Informației– Domeniul Arhitectură
Anexa 28: UMFST-REG-05-F28-Ed.19 Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de
cercetare
Anexa 29: UMFST-REG-05-F29-Ed.19 Raport asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
Anexa 30: UMFST-REG-05-F30-Ed.19 Raport asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației– Domeniul Arhitectură
Anexa 31: Lista explicativă pentru criteriile de evaluare cadre didactice.
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Anexa 01: UMFST-REG-05-F01-Ed.19
Număr înregistrare___________/_____________________
OPIS
DOSAR DE CONCURS
pentru ocupare posturi didactice și de cercetare
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME______________________________
CNP__________________________________Postul pentru care candidează_____________
Departamentul ________________________ Disciplina______________________________
Poziția ______________ Facultatea ______________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DOCUMENTE DEPUSE
Cerere de înscriere la concurs semnată de către candidat – Anexa 02
Declarație pe propria raspundere, olografă, privitoare la veridicitatea informațiilor prezente în
dosar
Propunere de dezvoltare a carierei universitare – max 10 pg
Curriculum vitae – formatEuropass scris și electronic – forma printată va fi semnată pe fiecare
pagină de către candidat
Lista de lucrări – format scris și electronic – forma printată va fi semnată pe fiecare pagină de
către candidat
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs – autoevaluare semnată
de candidat
Copia diplomei de doctor sau atestatatul de recunoaștere a acesteia dacă diploma originală
nu este emisă în România
Adeverința de student-doctorand (dacă este cazul) eliberată de Instituția la care este înscris la
doctorat, eliberata cu cel mult 30 zile inainte
Rezumatul în lb. română și engleză a tezei de doctorat – max. 1 pg
Rezumatul tezei de abilitare în lb. română și engleză – max 1 pag (dacă este cazul)
Declarația pe propria raspundere a candidatului că nu se află în situații de incompatibilitate așa
cum sunt ele prevăzute în Legea 1/2011 și în cap VI. al Metodologiei de concurs
Copii dupa titlul medical de medic/farmacist rezident/specialist/primar, după caz
Copie dupa diploma de licență și după Suplimentul de diplomă
Copie dupa diploma de master (dacă este cazul)
Copie după cartea de identitate
Copia după certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui (dacă este cazul)
Copii după publicațiile reprezentative – format printat și format electronic
Lista cu referenți (dacă este cazul)- Anexa 05
Declarația pe propria răspundere privind respectarea normelor de bună conduită în cercetare
în ceea ce privește activitatea științifică și publicarea rezultatelor (Anexa 06)
Certificat de competență lingvistică (dacă este cazul)
Fișa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare – completata doar la cap.
I: Evaluarea activității științifice și a calităților didactice – coloana AUTOEVALUARE - Anexa
08-20, respectiv anexa 22, după caz
Atestat/Certificat privind pregătirea psihopedagogică și metodică atestată în vederea certificării
competențelor pentru profesia didactică*
Certificat de competență digitală în utilizarea platformelor de tip e-learning**

DA

NU

*Certificatul privind pregătirea psihopedagogică și metodică atestată în vederea certificării competențelor pentru profesia
didactică este obligator a fi obținut în termen de 2 ani de la promovarea concursului
**Certificatul de competență digitală în utilizarea performanțelor de e-learning este obligator a fi obținut în termen de 1 an de la
promovarea concursului

Verificat la depunerea dosarului
Secretar șef Universitate
___________________________

Candidat
____________________
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Anexa 02: UMFST-REG-05-F02-Ed.19
Se aprobă
Rector
_____________________________
DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul(a)_________________________________________________ născut la data de ____________________
cu domiciliul în _____________________________________________________________________________________
absolvent al Universităţii_______________________________________________________________________________
Facultatea__________________________________________________________________________________________
specializarea ______________________________________________________________________________________
locul de muncă şi funcţia (grad didactic) ______________________________________________________________
vă rog a-mi aproba înscrierea la concursul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.___________________
pentru ocuparea postului didactic de____________________________________________, poziţia_____ , disciplina
_____________din statul de funcţii al Departamentului __________________________________________________,
Facultatea
_____________________________________________________________________________din
cadrul
Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade” din Târgu Mureș, disciplina(ele)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
Menţionez că deţin titlul ştiinţific de doctor din data de (Ordin M.E.N.) ______________ în domeniul
______________________________________________________________________________________________.
Declar pe propria răspundere că datele din dosarul de concurs se referă la propriile activităţi şi realizări şi îmi asum
responsabilitatea pentru veridicitatea acestora.
Certificăm legalitatea înscrierii la concurs
CONSILIER JURIDIC
Târgu Mureş, la________________
Semnătura ________________

18

Cod: UMFST-REG-05-Ediţia 19
Nr. anexe: 31
Pagina: 19 din 139
Anexa 03: UMFST-REG-05-F03-Ed.19
*Se aplică pentru :
Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie
Se aplică

FIȘA DE VERIFICARE

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE
I. DATE DESPRE CANDIDAT

pentru ocupare posturi didactice și de cercetare

NUME________________________________PRENUME______________________________
Postul pentru care candidează____________________________________________________
Disciplina ___________________________________ Poziția în Statul de funcții ____________
Departamentul ________________________ Facultatea _______________________________
Gradul didactic actual____________________________ Poziția în Statul de funcții __________
Disciplina________________________________ Departamentul ________________________
Facultatea _______________________ Universitatea _________________________________
II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE CONCURS
Doctor _____________________________________ Confirmat prin _____________________
Medic/Farmacist rezident/specialist/primar _______________ Confirmat prin ______________
III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE NAȚIONALE
Gradul
didactic la
care
candideaza

Articole ISI în reviste
cu FI, ca autor
principal/coautor
Minim

1
2

Conferențiar
universitar
Profesor
universitar

Realiz

Articole BDI ca autor
principal (de la ultima
promovare) - numai pt.
Med. Dentară
Minim
Realiz
10
20

Index Hirsch
(numai pt.
Medicina+
Farmacie)
Minim Realiz
4
6

FCIAP (numai
pt. Medicina+
Farmacie)
Minim
6

Realiz

Atestat de
abilitare
Da/Nu

10
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IV. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR SPECIFICE
Gradul didactic la
care candidează

Articole ISI cu FI
Autor
Principal
Minim

1

Șef lucrări

2

Conferențiar
universitar

3

Profesor
universitar

Realiz

Articole BDI

din care Prim
autor
Minim

Realiz

Coautor
Minim

Realiz

Autor
principal
Minim

Realiz

Cărți/capitole

din care Prim
autor
Minim

Realiz

Coautor
Minim

Autor
Principal

Realiz

Minim

Granturi

Coautor

Realiz

Minim

Director

Realiz

Minim

Membru
Realiz

Minim

Realiz

Echivalări (dacă este cazul)
Nr. capitole carte echivalate

Nr. cărți echivalate

Nr. articole ISI echivalate
FI < 1

Nr. articole BDI
FI ≥ 1

FI < 1

FI ≥ 1

V. PUNCTAJ FINAL
Gradul didactic la care
candidează

Total
Minim

Activitate didactică și profesională
Realiz

Minim

Realiz

Cercetare
Minim

Recunoașterea si impactul activității
Realiz

Minim

1

Șef lucrări

60

10

50

2

Conferențiar
universitar
Profesor
universitar

350

25

190

135

650

50

400

200

3

Realiz
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Confirm prin prezenta ca datele menționate mai sus sunt reale și se referă la propria mea activitate profesională și științifică.
Candidat
______________________
Verificat:
Îndeplinirea standardelor minimale (se certifică de către Comisia specială de verificare a îndeplinirii standardelor)
ADMIS/RESPINS* (în caz de respingere a dosarelor se menționează în detaliu motivul respingerii dosarului/neîndeplinirii criteriilor minimale)
*________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________
Membrii Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor: ___________________
__________________________
____________________
(nume, semnătură)
Comisia de examen
Președinte Comisie
Membrii Comisiei

______________
______________

Aviz Oficiul Juridic privind legalitatea înscrierii la concurs

_________________

_________________

___________________

_____________
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Anexa 04: UMFST-REG-05-F04-Ed.19
*Se aplică pentru :
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației; Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”; Facultatea de Economie și
Drept
Avizat
Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor
Preşedinte:
Membri:

Standardele minimale:
sunt îndeplinite;
nu sunt îndeplinite.
Fişă de verificare
a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în
Anexa nr. _______ din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/2016
I.
DATE DESPRE CANDIDAT
Nume _______________________________Prenume ________________________________
Gradul didactic pentru care candidează _____________________________________________
Domeniul ştiinţific _______________________________ Poziţia în statul de funcţii _________
Departamentul ___________________________ Facultatea_____________________________
Gradul didactic actual _____________________ Poziţia în statul de funcţii _________________
Domeniul ştiinţific ________________________ Departamentul_________________________
Facultatea__________________________ Universitatea _______________________________
II.
DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS
Doctor ____________________________________ Confirmat prin ordinul nr. ____________
Atestat de abilitare ___________________________ Confirmat prin ordinul nr. ____________
III.

DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE NAŢIONALE
 Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației și Tehnologia Informației;

1-Condiţii minimale
Categoria

Nr.
crt.

1.
2.

Domeniul de activitate

Activitatea didactică
şi profesională (A1)
Activitatea de

Condiţii
asistent
universitar

Condiţii lector
universitar/
şef de lucrări

Condiţii
conferenţiar/
CS II
Conform
standardelor
minimale din
Metodologia
proprie pentru
ocuparea
posturilor
didactice și de
cercetare

Condiţii
profesor/
CS I
Conform
standardelor
minimale din
Metodologia
proprie pentru
ocuparea
posturilor
didactice și de
cercetare

10% din
punctajul total
aferent
poziţiei de
conferenţiar

50% din punctajul
total aferent
poziţiei de
conferenţiar

Min …

Min …

Min …

Min …

Min …

Min …

Min …

Min …

Punctaj
realizat
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cercetare (A2)
Recunoaşterea şi
3.
impactul activităţii
Min …
Min …
Min …
Min …
(A3)
TOTAL
Min …
Min …
Min …
Min …
*La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor opţionale dacă este cazul
 Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
1-Condiţii minimale
Categoria

Nr.
crt.

Domeniul de activitate

Condiţii
asistent
universitar

Condiţii lector
universitar/
şef de lucrări

25% din
criteriile
aferente
poziţiei de
conferenţiar

50% din criteriile
aferente poziţiei
de conferenţiar

Condiţii
conferenţiar/
CS II
Conform
standardelor
minimale din
Metodologia
proprie pentru
ocuparea
posturilor
didactice și de
cercetare

Condiţii
profesor/
CS I
Conform
standardelor
minimale din
Metodologia
proprie pentru
ocuparea
posturilor
didactice și de
cercetare

Punctaj
realizat

Activitatea didactică
Min …
Min …
Min …
Min …
şi profesională (A1)
Activitatea de
2.
Min …
Min …
Min …
Min …
cercetare (A2)
Recunoaşterea şi
3.
impactul activităţii
Min …
Min …
Min …
Min …
(A3)
TOTAL
Min …
Min …
Min …
Min …
*La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor opţionale dacă este cazul
1.

 Facultatea de Economie și Drept
2. Condiţii minimale pentru domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor (Anexa 27 Ordin 6129/2016)
Categoria
Condiţii
asistent
universitar
Nr.
crt.

Domeniul de
activitate

1.

Articole publicate
într-o revistă

Condiţii lector
universitar/
şef de lucrări

Condiţii
conferenţiar/ CS II

Proporțional cu
punctajul total
aferent poziţiei
de conferenţiar

Proporțional cu
punctajul total
aferent poziţiei
de conferenţiar

Conform condiţiilor
din Ordinul
Ministerului
Educaţiei
Naţionale, în
vigoare la data
concursului

Coautor a unui
articol publicat

Coautor a unui
articol publicat

P ≥ 0,75

Condiţii
profesor/
CS I
Conform
condiţiilor din
Ordinul
Ministerului
Educaţiei
Naţionale, în
vigoare la data
concursului

Punctaj
realizat
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indexată ISI cu scor
absolut de influență
(AIS) nenul

2.

3.

Citări într-o revistă
indexată ISI cu scor
absolut de influență
(AIS) nenul

în reviste cotate
ISI cu AIS
nenul (max. 10
autori)

în reviste cotate
ISI cu AIS >
0,15 (max. 10
autori)

C ≥ 0,05

C ≥ 0,25

C ≥ 0,50

P≥2

Proiecte/granturi de
cercetare câștigate
în competiții
naționale sau
internaționale, cu
excepția proiectelor
finanțate prin
programe
operaționale de tip
POS-DRU, POSCCE sau similare

Membru într-un
proiect/grant de
cercetare
câștigat în
competiții
naționale sau
internaționale,
cu excepția
celor de tip
POS-DRU,
POS-CEE sau
similare.

Membru într-un
proiect/grant de
cercetare
câștigat în
competiții
naționale sau
internaționale,
cu excepția
celor de tip
POS-DRU,
POS-CEE sau
similare.

Cel puțin un
proiect/grant de
cercetare câștigat
în competiții
naționale sau
internaționale, cu
excepția celor de
tip POS-DRU,
POS-CEE sau
similare, în calitate
de
director/responsabil
partener/membru.

TOTAL

Nu se aplică

Nu se aplică

Min. S ≥ 1,5

C ≥ 1,2
Cel puțin două
proiecte/granturi
de cercetare
câștigate în
competiții
naționale sau
internaționale, cu
excepția celor de
tip POS-DRU,
POS-CEE sau
similare, dintre
care unul în
calitate de
director de
proiect sau
responsabil
partener.
Min. S ≥ 4

Pentru profesor universitar trebuie îndeplinită una dintre următoarele condiții:
Indicativ
Condiție
a)
b)

c)

Îndeplinit
(DA/NU)

din cele maxim 10 articole, cadrul didactic având funcția de profesor universitar
trebuie să fie autor sau coautor a cel puțin două articole publicate în reviste
cotate ISI cu scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15;
să fi câștigat în competiții naționale sau internaționale cel puțin 2
proiecte/granturi de cercetare, cu excepția proiectelor finanțate prin
programe operaționale de tip POS-DRU, POS-CCE sau similare, dintre care
unul în calitate de director de proiect sau responsabil de proiect;
un articol de la punctul a) și un grant de la punctul b) în calitate de director

Pentru conferențiar universitar trebuie îndeplinită una dintre următoarele condiții:
Indicativ
Condiție
a)
b)

Îndeplinit
(DA/NU)

din cele maxim 10 articole, cadrul didactic având funcția de conferențiar universitar
trebuie să fie autor sau coautor a cel puțin unui articol publicat în reviste cotate ISI cu
scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15;
să fi fost director/responsabil partener/membru într-un proiect/grant de cercetare
câștigat în competiții naționale sau internaționale, cu excepția proiectelor finanțate prin
programe operaționale de tip POS-DRU, POS-CCE sau similare.

3-Condiţii minimale pentru domeniul Științe Juridice (Anexa 24. Ordin 6129/2016)
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Categoria
Condiţii
asistent
universitar
Nr.
crt.

1.

2.

Domeniul de
activitate

Activitatea de
cercetare

Recunoaşterea şi
impactul activităţii

TOTAL

Condiţii lector
universitar/
şef de lucrări

Proporțional cu
punctajul total
aferent poziţiei
de conferenţiar

Proporțional cu
punctajul total
aferent poziţiei
de conferenţiar

C1 - Membru
într-un grant de
cercetare sau
contract direct
de cercetare;
C2 >= 1
C4 >= 5

C1 - Membru
într-un grant de
cercetare sau
contract direct
de cercetare;
C2 >= 5
C3 >= 2
C4 >= 20

C5 >= 1
C6 >= 2

C5 >= 3
C6 >= 7

C7 >= 10
C8 >= 7

C7 >= 50
C8 >= 30

Condiţii
conferenţiar/
CS II
Conform
condiţiilor din
Ordinul
Ministerului
Educaţiei
Naţionale, în
vigoare la data
concursului

Condiţii
profesor/
CS I
Conform
condiţiilor din
Ordinul
Ministerului
Educaţiei, în
vigoare la data
concursului

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Punctaj
realizat

Conform Ordin
MEN în vigoare

4-Condiţii minimale pentru domeniul Științe Administrative (Anexa 25. Ordin 6129/2016)
Categoria

Nr.
crt.

Domeniul de
activitate

1.

Activitatea de
cercetare

2.

Recunoaşterea şi
impactul activităţii

Condiţii
asistent
universitar

Condiţii lector
universitar/
şef de lucrări

Proporțional cu
punctajul total
aferent poziţiei
de conferenţiar

Proporțional cu
punctajul total
aferent poziţiei
de conferenţiar

C1 >= 1
C2 >=1
C4 >=5

C1 >= 2
C2 >= 2
C4 >=25

C5 >= 1

C5 >= 2

Condiţii
conferenţiar/
CS II
Conform
condiţiilor din
Ordinul
Ministerului
Educaţiei
Naţionale, în
vigoare la data
concursului

Condiţii
profesor/
CS I
Conform
condiţiilor din
Ordinul
Ministerului
Educaţiei
Naţionale, în
vigoare la data
concursului

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

Punctaj
realizat
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TOTAL

C6 >= 10
C7 >= 5

C6 >= 50
C7 >= 25

Conform Ordin
MEN în vigoare

Conform Ordin
MEN în vigoare

B. Condiţii specifice fiecărei comisii prevăzute în anexa nr. _____:
IV.
DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR:
 Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației și Tehnologia Informației; Facultatea de Științe și
Litere „Petru Maior”
Nr.
crt.

Tipul activităţilor,
categorii şi restricţii

Nr.
dovezii*
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ (A1)

Punctaj
acordat

Punctaj
realizat

Punctaj
acordat

Punctaj
realizat

Punctaj
acordat

Punctaj
realizat

1.
Nr.
crt.

Tipul activităţilor,
categorii şi restricţii

Nr. dovezii
*

ACTIVITATEA DE CERCETARE (A2)
1.
Nr.
crt.

Tipul activităţilor,
categorii şi restricţii

Nr. dovezii
*

RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII (A3)
1.
*Dovezile de realizare a activităţii se numerotează şi se indică documentul, pagina etc. pentru o identificare uşoară.
Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi ştiinţifică.
Ataşez la dosar în format tipărit / electronic toate documentele justificative care atestă rezultatele ştiinţifice declarate mai sus.
 Facultatea de Economie și Drept
1-Date pentru domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor
(Anexa 27 Ordin 6129/2016)
Punctaj (Pi) acordat articolelor publicate într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul
Nr.
crt.

Titlul articolului/Denumirea revistei/ISSN
revistă/Anul publicării/WOS

M*

N**

Punctaj
(Pi)***

AIS

1
2
3
...
10
TOTAL Punctaj (Pi)
Notă:
* coeficient de multiplicare specificat în Tabel 1 din Anexa 27
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** N reprezintă numărul de autori conform punctului 6 din Anexa 27
***Punctajul (Pi) se determină conform formulei: Pi = M*[1-(N-1)*0,1]*AIS
a.1. Pentru profesor universitar maximum 0,5 puncte (25% din valoarea minimă a punctajului, respectiv din 2 puncte) pot fi
acordate publicațiilor (cărți sau capitole în cărți).
a.2. Pentru conferențiar universitar maximum 0,1875 puncte (25% din valoarea minimă a punctajului, respectiv din 0,75
puncte) pot fi acordate publicațiilor (cărți sau capitole în cărți).
Fiecare carte sau capitol în carte va substitui unul dintre cele 10 articole maxim admise în calculul punctajului final.
Punctajele Pi acordate cărților și capitolelor în cărți sunt următoarele:

Nr.
crt.

Indicator

1
2
3
4

Pi

Cartea “i” publicată la o editură internațională din Anexa 1
(Pi = 0,5/N)
Capitolul “i” în cartea publicată la o editură internațională din Anexa 1
(Pi = 0,25/N)
Cartea “i” publicată la o editură națională sau internațională, alta decât cele din Anexa 1 (Pi = 0,2/N)
Capitolul “i” în cartea publicată la o editură națională sau internațională, alta decât cele din Anexa 1
sau articol în volume ISI Proceedings (Pi = 0,1/N)

Punctaj (Ci) acordat unei citări într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul
Titlul articolului care
Titlul articolului
citează /Denumirea
Nr.
Cuarti
Categorie de
citat/Denumirea revistei/ISSN
revistei/ISSN
AIS
Crt
la
încadrare*
revistă/Anul publicării/WOS
revistă/Anul
publicării/WOS

Punctaj
(Ci)

1
2
3
...
10
TOTAL Punctaj (Ci)
Notă: * specificată în Tabel 1 din Anexa 27
Proiecte/granturi de cercetare câștigate în competiții naționale sau internaționale, cu excepția proiectelor finanțate
prin programe operaționale de tip POS-DRU, POS-CCE sau similare
Nr.
Crt

Denumirea
proiectului/grantului de
cercetare

Perioada de
implementare

Beneficiar

Valoare
(lei/Eur)

Calitate*

1
2
Notă: * director de proiect sau membru al proiectului
2-Date pentru domeniul Științe Juridice (Anexa 24. Ordin 6129/2016)
Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru

Total
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care se acordă
punctajul

I1

Cărţi publicate la edituri internaționale de
prestigiu, la edituri de prestigiu din
străinătate sau la edituri din țară cu
prestigiu recunoscut în domeniul științelor
juridice. Punctajul se dublează dacă
lucrarea a apărut într-o limbă de largă
circulație la o editură internațională de
prestigiu și se găsește în minimum zece
biblioteci din catalogul desemnat de
autoritatea națională de cercetare pentru
criteriile de selecție la finanțare a
proiectelor de cercetare.
Cărți din categoriile de mai sus, publicate
la alte edituri din străinătate cu peer
review international sau la edituri din
România acreditate de Consiliul Național
al Cercetării Științifice (categoria B).

I2

I3

I4

I5

I6

I7
I8
I9

Articole/Studii care prezintă contribuţii in
extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice
* Publicare în reviste străine într-o limbă
de largă circulație internațională
Capitole de carte, studii în volume
colective sau în volume ale conferinţelor
care prezintă contribuţii in extenso,
publicate la edituri cu prestigiu recunoscut
în domeniul ştiinţelor juridice
* Publicare în străinătate, într-o limbă de
largă circulație internațională
Traduceri în limba română de:
articole/studii care prezintă contribuții in
extenso, publicate în reviste științifice
internaționale de prestigiu în domeniul
științelor juridice; studii în volume
colective internaționale sau în volume ale
conferințelor internaționale care prezintă
contribuții în extenso, publicate la edituri
cu prestigiu recunoscut în domeniul
științelor juridice
Director/Responsabil în granturi de
cercetare sau contracte directe de
cercetare internaționale
Membru în echipă în granturi de cercetare
sau contracte directe de cercetare
internaţionale
Director/Responsabil în granturi de
cercetare sau contracte directe de
cercetare naționale
Membru în echipă în granturi de cercetare
sau contracte directe de cercetare
naţionale
Citări ale publicaţiilor candidatului în cărți,
capitole de cărți sau volume, publicate la

Tratate – 10
Monografii – 8
Cursuri universitare – 7
Practică/legislație
comentată – 5
Traduceri de cărți – 5
Îndrumar practic – 2

Pe carte

½ din punctajele de mai
sus

1

Pe articol/studiu

3

1
3

Pe publicaţie
Pe articol/studiu

0,5

Pe traducere

10

Pe grant/contract

3

Pe grant/contract

5

Pe grant/contract

2

Pe grant/contract

0,2

Pe citare
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I 10

I 11

I 12

I 13

I 14

I 15

I 16

I 17

I 18

I 19
I 20

edituri românești cu prestigiu recunoscut
în domeniul științelor juridice, precum și în
reviste științifice românești de prestigiu în
domeniul științelor juridice
Citări ale publicaţiilor candidatului în cărți,
capitole de cărți sau volume, publicate la
edituri cu prestigiu internațional, respectiv
articole în reviste străine de prestigiu în
domeniul științelor juridice
Punctaj suplimentar: minimum douăzeci
de citări ale unui articol/studiu al
candidatului care prezintă contribuții in
extenso, publicat în reviste științifice de
prestigiu în domeniul științelor juridice.
*Rută alternativă: minim cinci citări ale
unui articol/studio al candidatului care
prezintă contribuții in extenso, publicat în
reviste științifice din străinătate de
prestigiu în domeniul științelor juridice.
Premii ale Academiei Române, ale
celorlalte academii înființate prin lege,
precum și ale Uniunii Juriștilor
Redactor al unei reviste editate sau în
țară, de prestigiu în domeniul științelor
juridice *Se dublează punctajul, dacă
revista este editată în străinătate, într-o
limbă de largă circulație. Se adaugă câte
un punct suplimentar pentru fiecare trei
ani consecutive de vechime în funcția de
redactor.
Coordonator de volume publicate la
edituri naționale cu prestigiu recunoscut
în domeniul științelor juridice. *Punctajul
se dublează pentru volumele publicate la
edituri din străinătate (din categoriile
menționate la Definiții în anexa Ordinului)
Membru în consiliul editorial al unei
reviste ştiinţifice de prestigiu în domeniul
ştiinţelor juridice. *Se dublează punctajul
pentru revistele din străinătate.
Organizator de conferinţe naţionale sau
internaţionale. *Se dublează punctajul
pentru conferințe internaționale.
Keynote speaker la conferinţe/ Speaker la
conferinţe/ Moderator la conferinte.
*Punctajul se dublează pentru
conferințele internaționale.
Coordonarea unor programe de studii
universitare. *Punctajul se dublează dacă
programul este oferit în limbi de largă
circulație internațională. Punctajul se
triplează dacă programul este oferit în
limbi de largă circulație internațională și
timp de trei ani consecutive jumătate din
studenții înscriși în program sunt străini.
Mobilități de predare în cadrul
programelor de cooperare internațională
(Erasmus, Fullbright, DAAD, etc.)
Profesor asociat/visting/cadru universitar

0,4

Pe citare

5

Pe articol/studiu

1

Pe premiu

1

Pe titlu de revistă

2

Pe volum coordonat

0,5

Pe revistă

1

Pe conferință

2*/1*/0,5*

Pe conferinţă

1

Pe program
de studiu

1

Pe mobilitate

2/lună de misiune

Pe universitate
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I 21

I 22

I 23
I 24

I 25

I 26
I 27

I 28

la o universitate din străinătate
Studii și perfecționare în străinătate:
master la o universitate din străinătate
Studii și perfecționare în străinătate:
doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o
instituție din străinătate
Studii și perfecționare în străinătate:
efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o
durată de cel puțin o lună la o universitate
din străinătate
Participarea, în calitate de expert, la
comisiile pentru elaborarea proiectelor
unor acte normative/
Constituție, coduri fundamentale/
Coduri specializate sau profesionale, alte
acte normative
Participarea la comisiile de concursuri
sau/și examene organizate de profesiile
juridice
Redactarea de opinii științifice solicitate
de autorități, instituții publice sau corpuri
profesionale
Membru în comisiile pentru ocuparea
posturilor didactice
- din învățământul juridic superior
- din învățământul preuniversitar

1/

Pe program de
master/

2/

Pe doctorat/

1/lună de stadiu

Pe universitate

3/
Pe proiect de act
normativ

10/
2

Membru în comisiile de bacalaureat și în
comisiile electorale
Referent de specialitate în comisiile
pentru susținerea publică a tezelor de
doctorat
Membru al Consiliul Național de Atestare
a Titulurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare, al Consiliului Național al
Cercetării Științifice, al consiliul sau
comisiilor de specialitate ale Agenției
Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior

0,5

Pe comisie

1

Pe opinie

0,2
0,1

Pe comisie

0,1

Pe comisie

0,5

Pe comisie

3

Pe consiliu/comisie

3 - Date pentru domeniul Științe Administrative (Anexa 25 Ordin 6129/2016)
Indicatori

Denumirea indicatorului

Punctaj

I1

Articole în reviste cotate ISI având un
factor de impact f care este mai mare sau
egal cu 0,1
Articole in reviste cotate ISI avand factor
de impact f mai mic de 0,1 sau în reviste
indexate în cel puţin 3, respectiv 2 din
bazele de date internaţionale recunoscute
sau reviste care au avut o cotație
națională B sau B+ înainte de 2011,
capitole în volume publicate la edituri cu
prestigiu international (A1) sau la edituri
cu prestigiu recunoscut (A2).
Cărţi publicate ca unic autor
Cărţi publicate în calitate de coautor

(2+4*f) * 2/n

Elementul pe care se
acordă punctajul
Pe articol

2*m/n

Pe articol

10*m
6*m/n

Pe carte
Pe carte

I2

I3
I4

TOTAL
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I5
I6
I7

I.8

I9

I10

I11

I12

I13
I14
I15

având n coautori
Cărţi coordonate având n coordonatori
Studii/capitole având n autori în volume
colective (volume cu ISBN)
Recenzii publicate în reviste cotate ISI
sau în reviste indexate în cel puţin 3 din
bazele de date internaţionale recunoscute
sau termeni de minimum o pagină în
enciclopedii/dicţionare de specialitate
Lucrări publicate în volumele unor
conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate
în cel puţin una din bazele de date
internaţionale recunoscute, traduceri ale
unor lucrări fundamentale din domeniul
științelor sociale.
Citari ale publicațiilor candidatului în
articole publicate în reviste cotate ISI, în
cărți, capitole de cărți sau volume ori în
reviste indexate în baze de date
internaţionale (nu se iau în calcul
autocitările). n este numărul de autori ai
publicaţiei citate, sau recenzii la cărțile de
autor publicate în reviste indexate în baze
de date internaționale.
Editor al unei reviste editate in strainatate
care este indexata ISI sau indexata de o
bază de date internatională recunoscută;
Membru în comitetul de redacţie al unei
asemenea reviste
Editor al unei reviste editate în ţară care
este indexată ISI sau indexată de o bază
de date internațională recunoscută;
Membru în comitetul de redacţie al unei
asemenea reviste
Coordonator al unei colecţii (serie de
volume) editate de o editură cu prestigiu
internaţional; Membru în comitetul ştiinţific
al unei asemenea serii-colecții;
Coordonator al unei colecţii (serie de
volume) editate de o editură din ţară;
Membru în comitetul ştiinţific al unei
asemenea serii-colecții.
Coordonarea unui proiect de cercetare
finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000
lei de o entitate din străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare
finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000
lei de o entitate din ţară
Profesor invitat (visiting) la o universitate
de prestigiu din strainatate (titular de curs
finalizat prin evaluarea studenților);
Profesor -cercetător invitat (guest) la o
universitate de prestigiu din strainatate
pentru o perioada de cel putin o luna;
Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o
durată de cel puţin un an academic la o
universitate de presigiu din străinătate
sau obținerea unei diplome de doctor la o
universitate din străinătate

5*m/n
2*m/n

Pe volum
Pe studiu/capitol

0,5*m/n

Pe recenzie/termen

1*m/n

Pe lucrare

(0,2+4*f)*2/n

Pe citare

5

Pe revistă

3
2

Pe revistă

1
4

Pe colecţie/serie

2
2
1
7

Pe proiect

5

Pe proiect

10

Pe universitate

5

3
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I16
I17
I18
I19
I20

I21

I22

I23

Lucrări prezentate la conferinţe
internaţionale organizată în străinătate
Lucrări prezentate la conferinţe
internaţionale organizată în ţară
Beneficiar al unor granturi individuale sau
burse postdoctorale în valoare de cel
puţin 25.000 lei fiecare
Iniţierea de programe de studii
universitare /Introducerea de cursuri noi/
Publicare cursuri pentru studenţi
Membru al unei echipe de cercetare care
implementează un proiect finanţat pe
bază de competiţie în valoare de cel puţin
100.000 lei
Membru al Consiliul Național de Atestare
a Titulurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare, al Consiliului Național al
Cercetării Științifice, al consiliul sau
comisiilor de specialitate ale Agenției
Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior, CNFIS (se
punctează un singur mandate). Premii ale
unor Academii și Asociații științifice.
Studiu, individual sau colectiv, de
evaluare şi fundamentare de politici
publice elaborat, în urma unor concursuri
de selecţie, pentru diverse instituţii
publice guvernamentale/organizaţii
internaţionale/centre de cercetare
Participare în colectivele de elaborare sau
implementare a granturilor ori a
proiectelor de dezvoltare instituţională,
socială şi regională; transfer de
cunoaştere şi instrumente de politici;
asistenţă pentru dezvoltare ş.a, finanţate
de o entitate regională, naţională sau din
străinătate

1

Pe conferinţă

0,5

Pe conferinţă

0,5

Pe grant/bursă

2
0,5
1*m/n
1

Pe program/
Pe curs/
Pe lucrare
Pe proiect

1

Pe consiliu/
comisie/premiu

2*m/n

Pe lucrare

1

Pe proiect

Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi ştiinţifică.
Ataşez la dosar în format tipărit / electronic toate documentele justificative care atestă rezultatele ştiinţifice declarate mai sus.
Data

Semnătură candidat

Avizul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor ______________________________________________________
Obs:
În cazul neîndeplinirii standardelor minimale necesare se menţionează în detaliu motivul:

Membrii Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor:
___________________
__________________________
(nume, semnătură)

____________________
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Comisia de examen
Președinte Comisie _________________
Membrii Comisiei
_________________
__________________
__________________
___________________

Aviz Oficiul Juridic privind legalitatea înscrierii la concurs

_____________
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Anexa 05: UMFST-REG-05-F05-Ed.19
*Se aplică pentru :
Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie

LISTA DE REFERENȚI
pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME______________________________
CNP__________________________________Postul pentru care candidează______________
Departamentul ________________________ Disciplina_______________________________
Poziția ______________ Facultatea ______________________________________________
Nume și
Titlul
Specializarea/
Afilierea
Adresa
prenume
universitar
domeniu
instituțională(Universitate,
poștală
Facultate, Departament)
1

Adresa email

2
3

Candidat
______________________________
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Anexa 06: UMFST-REG-05-F06-Ed.19

DECLARAȚIE
privind respectarea normelor de bună-conduită în cercetare
Subsemnat
(ul/a)_____________________________________________________________,
domiciliat
în__________________, str.______________________, nr.________, jud___________________, angajat la
___________________________________, în funcția de ___________________________________, candidat pentru
ocuparea
postului
de____________________________________________________,
poziţia___________,Disciplina_________________________________________Departamentul______________________
_________________________Facultatea_______________________________________________, declar prin prezenta
pe propria răspundere, cunoscând consecințele declarației în fals sub semnătură privată, prevăzute de Codul penal,
următoarele:
Întreaga activitate științifică declarată în dosarul de concurs respectă normele de bună-conduită în activitatea de cercetare,
așa cum sunt ele definite de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și
inovare, Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Codul de
etică și deontologie profesională a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”din Târgu
Mureș.
În acest sens, niciuna dintre realizările științifice menționate în prezentul dosar nu prezintă:
 Confecționare de rezultate sau date false, falsificarea de date experimentale sau clinice;
 Elemente de plagiat sau de autoplagiat, inclusiv publicarea multiplă a acelorași rezultate;
 Publicații în care, uzând de calitatea mea de autor principal, am inclus în lista autorilor persoane care nu au contribuit la
realizarea lucrărilor respective sau cărora nu li s-a cerut acordul de a fi incluși în lista de autori sau am eliminat autori
care au contribuit la realizarea lucrării;
 Publicații în care am fost menționat ca și coautor fără a avea o contribuție semnificativă la publicația respectivă;
 Coautorat la publicații conținând date falsificate sau confecționate.
Am luat cunoștință de faptul că identificarea unor situații din categoria celor menționate mai sus în timpul concursului sau
ulterior desfășurării acestuia, indiferent de timpul scurs de la concurs, implică sesizarea Comisiei de etică universitară, cu
aplicarea sancțiunilor decise de aceasta, anularea poziției obținute prin concurs și sesizarea organelor abilitate în măsura în
care abaterile respective reprezintă infracțiuni conform legii penale.
Candidat
______________________________

Data
_____________________
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Anexa 07: UMFST-REG-05-F07-Ed.19

DECLARAŢIE

Subsemnatul/
candidat(ă)

la

postul

subsemnata
de

____________________________________________________________,

_____________________,

poziţia

______,

din

cadrul

Departamentului

de

______________________________, Facultatea de ___________________________________, cunoscând prevederile
art.295 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 potrivit cărora se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, afini
şi rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de
conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate, precum şi art.295
alin.(5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 potrivit cărora încălcarea prevederilor alin.(4) duce la invalidarea concursului,
declar pe propria răspundere că, în situaţia în care voi câştiga concursul pentru postul mai sus menţionat, nu mă voi afla în
nici o situaţie de incompatibilitate conform art.295 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Data: ___________________
Numele, prenumele, semnătura
______________________________
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Anexa 08: UMFST-REG-05-F08-Ed.19*
*Se aplică pentru :
Facultatea de Medicină; Facultatea de Medicină în Limba Engleză; Facultatea de Medicină Dentară; Facultatea de Farmacie
FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează______________________________ Departamentul ___________________________________________Disciplina ________________________________________
Poziția ______________ Facultatea ___________________________________________________
I.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE
Punctaj atribuit fiecărei
Autoevaluare1
unităti
(Total = Nr. x punctaj
unitar)
1. Activitatea didactică și profesională - punctaje minime obligatorii: șef lucr=10 p; conferentiar univ=25 p; profesor univ=50 p
1
Cărți2 de specialitate3 apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – editor4,5,6
40/20 pct
2
Cărți2 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – autor
40/20 pct
principal/unic autor4,5
3
Cărți2 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – co-autor4,5,7,8
40/n; 20/n pct
4
Cărți2 cu ISBN4 sub formă de CD/DVD autor principal9/coautor7
8; 8/n pct
5
Capitole2 în tratate/carti de specialitate/volume colective apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute
15/5 pct/capitol
CNCS-UEFISCDI – prim autor10
6
Capitole2 în tratate/carti de specialitate/volume colective apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute
15/n; 5/n pct/capitol
CNCS-UEFISCDI – co-autor7
7
Activitate de predare11, de la ultima promovare12
0,25 pct/ore predare/săpt.

1 se

Evaluare Comisie
(media evaluări)

notează pagina din lista de realizări și/sau CV din dosarul candidatului
orice carte se punctează o singură dată la o singură categorie (de ex. dacă cineva este și editor și autor al unei cărți poate să o puncteze doar la o categorie)
3 carte publicată în domeniul de activitate al autorului
4 doar carți cu ISBN; traducerile nu se vor lua în considerare; se punctează materialele care au clar menționat anul publicării și ISBN
5 se consideră autori principali persoanele menționate în caseta CIP (vedetă și complementare) tipărită în interiorul cărții, așa cum a fost ea emisă de către Biblioteca Națională a României sau
echivalentul internațional; prevederea se aplică și la statutul de coordonator al unor cărți (termeni echivalenți: editor, coordonator, sub redacția); autorii principali au statut de prim autor în accepțiunea
terminologiei CNATDCU
6 se va lua în considerare calitatea de editor/coordonator
7 coautorii unei cărți, sau a unui capitol, dacă nu au statut de autor principal
8 n este numărul total de autori (incluzând autori și coautori)
9 doar primul autor menționat pe CD/DVD
10 doar primul autor al capitolului
2

Semnătură olografă candidat:______________
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

Introducerea unor discipline de studiu noi pe direcţii neelaborate anterior13
Curs litografiat14 prim autor/coautor15
Îndrumător de lucrări practice14 prim autor/coautor15
Participare în comisiile de elaborare subiecte la examenului de admitere, licență, rezidențiat (comisie
centrală sau de specialitate)16 – de la ultima promovare
Participare la examenul de admitere, licență, rezidențiat (șef clădire sau responsabil sală sau
secretar/responsabili coli / supraveghetor / ducere subiecte)16 – de la ultima promovare
Activitate de tutoriat (cu studenții)17 – de la ultima promovare
Coordonator / îndrumător de stagiu rezidenți
Mentor (în cadrul proiectelor instituționale) – de la ultima promovare
Responsabilităţi în cadrul disciplinei18

15 pct
10/5 pct
8/4 pct
8 pct/sesiune
4/3/2/1 pct/sesiune
3 pct/an
3/1 pct/an
2 pct/an
2 pct/an
maximum 5 pct

Punctaj obtinut
2. Activitatea științifică și de cercetare - punctaje minime obligatorii: șef lucr =50 p ; conferentiar univ=190 p; profesor univ=400 p
17
18

Articole19 publicate în extenso în reviste cotate ISI20, cu FI, autor principal21,22,23
Articole19 publicate în extenso în reviste cotate ISI20 cu FI, co-autor22,23,24

15 (1+FI) pct/articol
15 (1+FI)/n pct/articol

se vor lua în considerare atât norma de bază cât și plata cu ora, dar se acceptă doar activitate pentru care există adeverință de la Resuse Umane; se cuantifică separat cursurile și lucrările practice;
pentru materiile de 1 semestru punctajul se împarte la 2. Nu se va multiplica cu numărul de săptămâni/semestru.
12 se consideră activitățile desfășurate începând cu anul în care a avut loc concursul pentru ultima promovare, și care nu au fost raportate în dosarul de concurs al unui examen de promovare anterior
13 nu se iau în considerare disciplinele redenumite și cele fără dovezi prin care să se demonstreze caracterul de noutate în raport cu conținutul anterior al curriculelor programelor de studiu din
universitate
14 lucrări de uz intern, pentru studenți, care nu au ISBN.
15 sunt luate în considerare doar acele cursuri/îndrumătoare care pot fi dovedite (există în Biblioteca UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, exemplar predat pentru verificare, adresa internet pentru cursurile
electronice); prezentările PowerPoint încarcate pe e-UMFST sau listate nu vor fi luate în considerare
16 activitate raportată pe sesiuni de examinare (în cazul în care o persoană a participat în același an la mai multe examene – licență, rezidențiat, admitere – toate se punctează, dacă există mai multe
sesiuni ale aceluiași tip de examen într-un an – vară, toamnă – toate se punctează, dacă în cadrul aceleași sesiuni o persoană a participat în mai multe comisii toate se punctează); se dovedește cu
extras PV sau adeverință emisă de la Decanat/Rectorat
17 se dovedește cu adeverință emisă de la Decanat
18 este necesar adeverință de la șeful de disciplină cu precizarea exactă a responsabilităților
19 orice articol se poate puncta la o singură categorie din grilă
20 revista indexată în Master Journal List
21 se consideră autor principal primul autor, ultimul autor si autorul corespondent (poziția a doua în lista autorilor nu implică obligatoriu statutul de autor corespondent dacă acest lucru nu apare explicit);
se acceptă poziția de autor principal la toți autorii cu contribuție egală clar descrisă doar pentru articolele publicate în revistele din zona roșie, pentru celelalte reviste ISI, pentru categoria de autor
principal, contribuție egală se acceptă la maxim 2 autori ai articolului
22 se vor lua in considerare doar articolele ce se regasesc pe Clarivate Analytics (Web of Science) – Core Collection din urmatoarele categorii: original research article, review/guideline, letter to
editor/correspondence, case report/case presentation, editorial, proceedings paper. Nu se încadrează în acestă categorie: recenziile altor publicații, materialele editoriale, corecțiile. Articolele care au
deja număr DOI și apar pe situl revistei (chiar dacă încă nu apare în Web of Science) sunt considerate publicate (deci nu în categoria in press).
23 se va lua în considerare factorul de impact al revistei în anul publicării; în cazul în care nu există încă FI publicat pentru anul curent atunci se va lua în considerare ultimul factor de impact disponibil
11
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Articole19 publicate în extenso în reviste ISI20, fără FI, autor principal21,22
Articole19 publicate în extenso în reviste ISI20, fara FI, co-autor7,22
Articole19 publicate în extenso în reviste B+ sau BDI25, autor principal21 / coautor7
Articole19 publicate sub formă de cărți cu ISBN4 (colecție de articole) autor principal21/coautor7
Articole19 publicate în extenso în reviste B, autor principal21 / co-autor7
Articole19 publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN, indexate
ISI – prim-autor / coautor – de la ultima promovare
Articole19 publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice cu ISBN sau ISSN – primautor / coautor – de la ultima promovare
Grant/proiect26 câștigat prin competiție internaţională27 – director/responsabil proiect în cadrul
instituției/membru în proiect28,29,30
Grant/proiect26 câștigat prin competiție națională - director/responsabil proiect în cadrul instituției/membru în
proiect28,30
Grant/proiect26 câștigat prin competiție internă31 - director/membru în proiect30,32
Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională – coordonator instituțional / responsabil
partener30,33
Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională – experți pe termen lung/termen scurt30,33
Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi economici/instituții, derulat prin UMFST G.E. Palade
Tg.Mureș34 – director, responsabil proiect sau investigator
Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi economici/instituții (inclusiv cu alte instituții cu afiliere

15 pct/articol
15/n pct/articol
10; 10/n pct/articol
5; 5/n pct/articol
3; 3/n pct/articol
4; 4/n pct/articol
2; 2/n pct/articol
60/30/15 pct
30/15/8 pct
15/5 pct
20/10 pct
6/3 pct
2 pt. fiecare 1000 Euro din
valoare proiect
2/n fiecare 1000 Euro valoare
proiect

24 persoana

care a realizat și publicat o lucrare științifică alături de autorii principali; colaboratorii/investigatorii studiilor multicentrice/trialurilor publicate se consideră drept coautori numai dacă sunt
menționați și în lista de autori, nu doar în cea a investigatorilor
25 se consideră reviste BDI cele recunoscute de CNCS-UEFISCDI (fost CNCSIS), care se regăsesc în baze de date internaționale în anul publicării (excluzând Google Scholar, acesta fiind doar un
serviciu de indexare)
26 activități de cercetare desfășurate în baza unui proiect/teme științifice, câștigat prin competiție, în cadrul unui contract de finanțare în care universitatea este parte contractantă; prevederea ca
universitatea să fie parte contractantă nu se aplică dacă titularul grantului/proiectului, în momentul contractării nu era angajat al UMFST G.E. Palade Tg.Mureș sau dacă este câștigătorul unui grant
individual sau este directorul de proiect al unui grant colectiv în care este menționată afilierea la UMFST G.E. Palade Tg.Mureș; se dovedește prin copie dupa contractul de finanțare semnat de părțile
implicate și (la nevoie) lista personalului proiectului dacă numele candidatului nu apare explicit pe pagina de contract
27 competițiile naționale ale altor țări nu se vor raporta ca și competiții internaționale
28 bursele POSDRU nu se raportează ca și contracte sau granturi de către bursieri (caștigătorii burselor POSDRU sunt considerați grup țintă)
29 nu se raportează la aceasta categorie contractele POSDRU
30 se vor puncta doar proiectele care pot fi dovedite: în cazul proiectelor caștigate prin competiție internațională sau națională prima pagină a contractului și lista cu membrii proiectului
31 nu se includ aici granturile cu finanțare exclusiv privată
32 granturile interne ale UMFST G.E. Palade Tg. Mureș se raportează la această categorie
33 contractele POSDRU se raportează la aceasta categorie (orice funcție ce se poate raporta); bursierii nu pot raporta POSDRU la nicio categorie (bursierii POSDRU constituie grupul țintă)
34 aici se vor include granturile cu finanțare exclusiv privată; punctajul se acordă doar pentru sumele de bani din proiect (nu vor fi luate în considerare proiectele care se referă la servicii sau
închiriere/donații de aparatură)
Semnătură olografă candidat:______________
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33
34
35
36
37
38

recunoscută), derulat prin UMFST G.E. Palade Tg.Mureș 34 – membru35
Studii multicentrice internaţionale / naționale - investigator principal36
Studii multicentrice internaţionale / naționale - membru în echipa de cercetare36
Proiecte depuse în competiții internaționale/naționale/interne 37
Stagii de perfecționare în instituții din străinătate38: peste 6 luni / 1-6 luni / 1 săptămână - 1 lună39
Coordonator/membru cerc științific studențesc40 – de la ultima promovare
Lucrări publicate sub formă de rezumat, de către studenți, la conferințe științifice 41 – de la ultima promovare

39

3/2 pct
2/1 pct
5/3/1 pct
12/6/3 pct/stagiu
3/1 pct/an
1 pct/lucrare
maximum 5 pct
3 pct/lucrare
maximum 12 pct
10 pct/teza
5/3 pct
10 pct
30 pct

Lucrări de licență sau masterat coordonate sau îndrumate (numai cele deja susținute) 42 – de la ultima
promovare
40
Teze de doctorat validate de CNATDCU în ultimii 5 ani calendaristici43 – de la ultima promovare
41
Premii obținute pentru lucrări publicate sau prezentate la manifestări științifice internaționale/naționale 44
42
Obținerea masteratului45, de la ultima promovare
43
Obținerea abilitării45
Punctaj obținut
3. Activitatea în comunitatea academică și recunoaștere națională și internațională punctaje minime obligatorii: conferentiar univ=135 p; profesor univ=200 p
44
Indice Hirsch46 în ISI Web of Science, Core Collection
10 pct/unitate
45
Factorul cumulat de impact ca autor principal
10 pct/unitate
46
Citări ISI46
0,5 pct/unitate
47
Premii, distincţii, medalii acordate de instituţii ştiinţifice sau societăţi ştiinţifice internaţionale/naţionale47
5/3 pct
48
Conferințe invitate la manifestări științifice internaționale/naționale 48 – de la ultima promovare
4/2 pct/prezentare

n este numărul de membrii (incluzând și directorul de proiect)
se pot puncta doar activitățile dovedite prin copie după contract
37 pot fi incluse doar proiectele declarate eligibile și dovedite prin acte (liste de eligibilitate UEFISCDI, etc.)
38 excluzând Erasmus, CEEPUS și alte mobilități de predare prin programe internaționale
39 nu se punctează stagiile de sub o săptămână; se punctează doar acele deplasări ce pot fi dovedite (copie după ordin de deplasare completat și semnat, adeverință coordonator stagiu/laborator)
40 se poate puncta doar dacă există dovada acestei activități (cerc științific înregistrat la Decanat cu prezentări la Marisiensis, TDK sau alte manifestări științifice)
41 se punctează lucrările la care este menționat explicit cadrul didactic ca și îndrumător sau coordonator (și nu ca autor); se punctează doar activitățile ce se pot dovedi; articolele la care cadrele
didactice figurează ca autori pot fi punctate la categoria rezumate în reviste și volumele unor manifestări științifice, cu sau fără indexare ISI
42 se punctează doar cele care pot fi dovedite prin acte
43 pot obține puncte doar coordonatorii de doctorate
44 se includ în această categorie și articolele premiate UEFISCDI, precum și premierea unor lucrări științifice de societăți profesionale de nivel național sau internațional
45 se punctează doar dacă a fost obținut de la ultima promovare
46 se raportează pentru toată activitatea (nu numai pentru ultimii 5 ani calendaristici) conform Clarivate Analytics (Web of Science) – Core Collection (pentru a putea fi punctată este necesară depunerea
la dosar listat a "Citation Report" creat de Web of Sciences; se exclud autocitările; nu se vor include citările pentru studiile multicentrice (ghiduri) decât pentru autori (nu se includ invastigatorii)
47 nu se punctează la aceasta categorie premiile obținute pentru lucrări prezentate sau publicate; include și titlul de Doctor Honoris Causa
35
36
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Membru în organizarea unor manifestări științifice internaționale/naționale49, de la ultima promovare; Editor
volum de rezumate – se punctează cu 5 pct/manifestare
Coordonarea unor manifestări şi activităţi educative, sportive, artistice (competiţii şi activităţi sportive)/
evaluarea cunoştinţelor de limba română sau engleză a studenţilor străini
Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste ISI
Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste BDI și reviste recunoscute național (B+, CNCSUEFISCDI)
Recenzor reviste ISI/BDI50 – de la ultima promovare
Comisie susținere doctorat,abilitare, referent de specialitate – de la ultima promovare
Profesor invitat la universități externe din străinătate / țară38 – de la ultima promovare
Participare la manifestări științifice internaționale/naționale, de la ultima promovare

Brevete de invenție omologate51
Membru al Academiei Romane sau al Academiei de Științe Medicale52
Expert activ organisme internaționale /naționale (ARACIS, MS, MEC), membru CNATDCU53
Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice internaționale
Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice naționale
Președinte/Membru în conducerea unor filiale ale societăților științifice naționale
Comisie de îndrumare doctoranzi, de la ultima promovare
Întocmire de dosare de acreditare sau autorizare (instituționale sau pe programe de studiu): persoana de
contact/membrii comisiei numite de către Facultate/Universitate55 – de la ultima promovare
65
Membru în comisiile de pregătire a evaluărilor EUA, raportări instituționale IC/ membru în departamente sau
compartimente din organigrama UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, cu activitate permanentă în universitate
66
Implicare în activități ale facultății/universității – se evaluează de către consiliul de administrație al
Universității
Punctaj obtinut

5/3 pct/manifestare
3/2 pct
10/5 pct/revista/an
6/3 pct/revista/an
3/2 pct/activitate
2 pct/comisie54
4/2/invitație
2/1 pct/activitate, maximum 5
pct
15 pct
50 pct
15/10/organism
20/10 pct
8/4 pct
4/2 pct
1 pct/comisie54
30/20 pct/dosar
10/10 pct
maximum 20 pct
-

48 se

punctează doar dacă există invitație scrisă sau mențiune clară în programul științific al manifestării; nu sunt incluse prezentarile orale a unor lucrări științifice; se ia în considerare autorulprezentator; nu sunt luate în considerare prezentările pentru societăți comericale sau în scopul de prezentare al unor produse farmaceutice sau dispozitive medicale; nu sunt luate în considerare
prezentările la congresele studențești (Marisiensis, TDK, etc)
49 este necesară depunerea de dovezi (de ex. copie după caietul conferinței); se includ atât membrii comitetului științific cât și membrii comitetului de organizare dar pentru aceeași conferință se poate
puncta o singură dată
50 doar activitățile dovedite prin adeverință de sistem (Editorial Manager) sau editor
51 se raportează pe întreaga activitate (nu numai pentru ultimii 5 ani calendaristici); se punctează doar activitațile pentru care sunt depuse dovezi
52 se punctează indiferent de momentul obținerii statutului
53 se punctează doar dacă există dovada activitații în perioada de raportare
54 se punctează strict activitatea dovedită (extras PV Școala Doctorală, adeverință Școala Doctorală); nu se punctează la această categorie conducătorul tezei de doctorat
55 nu include raportarea de date de catre personalul didactic la cererea comisiei numite
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PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE)
Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări) __________________
Punctajul total al probei I
____________________________Total Grilă + 70 max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICA
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari)
- max 60 p _____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p ____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p _____
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
PUNCTAJUL FINAL
(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)
Președinte Comisie
______________________

_______________
________________
Membrii Comisiei
Secretar comisie
___________________________
_______________
___________________________
___________________________
___________________________
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Anexa 09: UMFST-REG-05-F09-Ed.19
*Se aplică pentru:
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Calculatoare, Tehnologia informației și Ingineria sistemelor

FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME__________________________________________________CNP____________________________Postul pentru care
candidează _____________________________ Departamentul ____________________________________________________________
Poziția __________________ Facultatea _______________________________________________________________________
Nr.
crt.

Domeniul
activităţilor

Punctaj atribuit
fiecărei unităti/
Autoevaluare

Categorii şi restricţii / Subcategorii
Cărţi de autor sau capitole [1] de specialitate în edituri cu ISBN
Cărţi/monografii

50/nr.de autori sau
100/nr. de autori cu
condiția [2]

A1.1.1 Internaţionale
1.

Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

1.
2.
A1.1.2 Naţionale
1.
2.
Material didactic/Lucrări didactice publicate în edituri cu ISBN
A1.2.1 Manuale didactice
1.
2.

50/nr. de autori

40/nr. de autori

Punctaj obținut
A2.1. Articole în reviste cotate ISI și lucrăriîn volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI
2.

Activitatea de
cercetare (A2)

1.
2.
A2.2. Articole în reviste şi în volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date
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internaționale recunoscute (BDI) [4]
1.
2.
Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, certificate ORDA
A2.3.1 Internaționale [5]
1.
2.
A2.3.2 Naţionale (OSIM)
1.
2.
Granturi/proiecte de cercetare câştigate prin competiţie [6] sau contracte cu agenți economici,
în valoare de minimum 10.000 dolari USA echivalent încasați
Director/responsabil partener

35/nr. de autori

25/nr. de autori

20*ani de
desfășurare

A2.4.1.1. Internaţionale
1.
2.

10*ani de
desfășurare

A2.4.1.2. Naţionale
1.
2.
Membru în echipă
A2.4.2.1. Internaţionale
1.
2.
A2.4.2.2. Naţionale
1.
2.

4*ani de desfășurare

2*ani de desfășurare

Punctaj obținut

3.

Recunoaşterea
și impactul
activităţii (A3)

Citări [7] în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice
A3.1.1. Cărţi, ISI [8]
1.
2.
A3.1.2. BDI
1.
2.
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A3.2 Membru in colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor indexate ISI,
chair, co-chair sau membru în comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice
internaţionale indexate ISI [9]
1.
2.
A3.3 Membru in colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor indexate BDI,
chair, co-chair sau membru în comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice
internaţionale indexate BDI
1.
2.
A3.4 Premii în domeniu conferite de Academia Română, ASTR, AOSR sau premii internaționale
de prestigiu
1.
2.

10

6

15

Punctaj obținut
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE)
Condiții minimale (Ai)
Nr. crt.
Domeniul de activitate
A1
Activitatea didactică/profesională (A1)
A2
Activitatea de cercetare (A2)
A3
Recunoașterea impactului activității (A3)
Total
(A)
Condiții minimale obligatorii pe subcategorii
A1.1.1Cărți de specialitate
A1.1.2
A2.1

A2.4.1
A3.1.1

Articole în reviste cotate ISI și lucrăriîn
volumele unor manifestări ştiinţifice
indexate ISI proceedings
Granturi/proiecte de cercetare câştigate
prin
competiţie(Director/Responsabil
partener)
Număr de citări în cărţi, reviste şi volume
ale unor manifestări ştiinţifice ISI (WOS)

Conferențiar
50
300
50

CS II
Fără restricții
350
50

Profesor
100
600
150

CS I
Fără restricții
700
150

400

400

850

850

Conferențiar

CS II

Profesor

CS I

1 carte/capitol

1 carte/capitol

1 carte

1 carte

6
din care minimum
1 în reviste cotate ISI
Q1 sau Q2 [11]

6
din care minimum
1 în reviste cotate ISI
Q1 sau Q2 [11]

15
din care minimum
3 în reviste cotate ISI
Q1 sau Q2 [11]

15
din care minimum
3 în reviste cotate ISI
Q1 sau Q2 [11]

1

2

2

4

10

10

25

25
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[12]
Factor de impact ISI cumulate pentru
publicații [13]

4

4

10

10

Note:
[1] Capitolul de carte editată trebuie să NU fie într-un volum de conferință (cu ISBN) și se punctează cu ¼ din punctajul pentru cartea din categoria respectivă.
[2] Dacă cartea respectivă se regăsește în cel puțin 50 de biblioteci din străinătate conform catalogului WordCat.
[3] Se consideră fctorul de impact ISI al revistei valabil în anul publicării sau la data depunerii dosarului. Pentru volumele manifestărilor ISI se consideră factorul de impact
echivalent 0.25. Pentru volumele conferințelor internaționale de top în domeniul de abilitare se consideră factorul de impaxct echivalent 0.75 (lista acestora agreată și ținută la zi
de comisia CNATDCU nr. 15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdu-c15.org).
[4] Pentru domeniul Calculatoare, Tehnologia informației și Ingineria sistemelor sunt recunoscute următoarele baze de date internaționale (BDI): ISI, Scopus, IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineering) Xplore, Science Direct, Elsevier, Springerlink, ACM (Association for Computing Machinery), DBLP, EURASIP, Wiley, Inspec.
[5] Se dubleză punctajul dacă rezultatul este înregistrat la WIPO, EPO, USPTO, JPO.
[6] Nu se consideră în această categorie proiecte/granturi care nu prezintă un caracter predominant de cercetare. Se consideră numai proiecte/granturi relevante pentru profilul
postului scos la concurs / domeniul de abilitare. Candidatul va atașa documente care să demonstreze caracterul de cercetare al proiectului.
[7] Se exclude autocit[rile (auto-citarea se referă la situația în care numele candidatului apare simultan atât printre numele autorilor referinței bibliografice în cauză cât și printre
numele autorilor articolului care citează, conform WOS http://images.webofknowledge.com/WOKRS523R4/help/WOS/hs_crsearch_self_citations.html.
[8] Se dublează punctajul dacă citarea provine dintr-o revistă cotată ISI aflată printer primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditatre ISI din
punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notația ISI).
[9]Nu se ia în considerare calitatea de recenzor al unor articole individuale.
[10] Revistă cotată ISI aflată printer primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele
Q1-Q2 în notația ISI). Situația revistelor în top 25-50% (Q1, Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. Una și numai una dintre lucrările necesare
poate fi echivalată cu: (un brevet de invenție indexat WOS-Derwent) sau (1 articol în conferințe internaționale de top în domeniul de abilitare, lista acestora agreată și ținută la zi
de comisia CNATDU nr. 15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdu-c15.org).
[11]Revistă cotată ISI aflată printer primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1Q2 în notația ISI). Situația revistelor în top 25-50% (Q1, Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. Una și numai una dintre lucrările necesare poate
fi echivalată cu: (un brevet de invenție indexat WOS-Derwent) sau (1 articol în conferințe internaționale de top în domeniul de abilitare, lista acestora agreată și ținută la zi de
comisia CNATDU nr. 15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdu-c15.org).
[12] Lucrarea citată nu este obligatoriu să fie indexată WOS.
[13] Pentru brevete se considera factorul de impact echivalent 0.5; pentru celelalte publicații factorul de impact se calculează conform notei de subsol 3.
Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
Punctajul total al probei I
____________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluări)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
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Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari)
Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)

- max 60 p
- max 20 p

_____
_____



Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)

- max. 20 p

_____

Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Anexa 10: UMFST-REG-05-F10-Ed.19
Se aplică pentru:
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Inginerie industrială și management

FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME__________________________________________________CNP_______________________________
Postul pentru care candidează______________________________Departamentul_______________________________________________________________
Poziția __________________ Facultatea _________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

Domeniul
activităţilor

Categorii şi restricţii / Subcategorii

Punctaj atribuit
fiecărei unităti/
Autoevaluare

Cărţi/manual/monografii/capitol în cărți de specialitate
Profesor minimum 2 de prim autor;
Conferențiar minimum 1 de prim autor;

nr. pag. /
(5*nr.autori)

A1.1.1 Internaţionale
1.
2.
1.

Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

nr. pag. /
(10*nr.autori)

A1.1.2 Naţionale
1.
2.
Cărți ca editor
Profesor minimum 2 de prim autor;
Conferențiar minimum 1 de prim autor;

nr. pag. /
(10*nr.autori)

A.1.1.2.1 Internaționale
1.
2.
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nr. pag. /
(20*nr.autori)

A.1.1.2.2 Naționale
1.
2.
Alte materiale didactice – inclusiv în format electronic
A1.2.1 Suporturi de curs/îndrumare

nr. pag. /
(10*nr.autori)

Profesor; Minimum 4, din care 2 prim autor;
Conferențiar: Minimum 2, din care 1 prim autor;

1.
2.
A1.3 Coordonare de programe de studii, organizare și coordonare programe de
formare continuă – Director/responsabil
1.
2.
A1.4 Dezvoltarea de noi discipline - titular
1.
2.

15

10

10*(ani
desfășurare)

A 1.5 Proiecte educaționale – director/responsabil

Punctaj obținut

2.

Activitatea de
cercetare (A2)

A2.1 Articole în reviste cotate ISI și lucrăriîn volumele unor manifestări ştiinţifice
indexate ISI
De la ultima promovare*
Minimum 8 articole, din care 3 în reviste, minimum 3 ca autor principal, pentru
profesor
Minimum 11 articole, din care 4 în reviste, minimum 4 ca autor principal, pentru CS I
Pentru profesor şi CS I, începând din 2018 - minimum 1 articol în reviste din zona roşie
sau galbenă****.
Minimum 5 articole, din care minimum 1 în reviste, minimum 2 ca autor principal,
pentru conferențiar;
Minimum 8 articole, din care minimum 2 în reviste, minimum 3 ca autor principal,
Semnătură olografă candidat:______________
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pentru CS II.
1.
2.
A2.2. Articole în reviste şi în volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze
de date internaționale**
De la ultima promovare*
Minimum 8 pentru profesor;
Minimum 11 pentru CS I;
Minimum 5 pentru conferențiar,
Minimum 7 pentru CS II.

15/nr. de autori

6/nr.autori
(reviste)
4/nr.autori (volume
conferințe

A2.3 Articole în extenso în reviste/volumele unor manifestări științifice
naționale/internaționale neindexate
1.
2.
Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, certificate ORDA
A2.4.1 Internaționale
1.
2.
A2.4.2 Naţionale (OSIM)
1.
2.
A2.5.1.Granturi/proiecte de cercetare câştigate prin competiţie [6] sau contracte cu
mediul scio-economic, în valoare de minimum 25.000 lei, (justificată cu documente
care să ateste încasarea sumei)
Director/responsabil

40/nr. de autori

20/nr. de autori

20*val***/10mii
euro

A2.5.1.1. Internaţionale
1.
2.
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10*val***/10mii
euro

A2.5.1.2. Naţionale
1.
2.
Membru în echipă

4*nr.ani participare
în proiect

A2.5.2.1. Internaţionale
1.
2.

2* nr.ani
participare în
proiect

A2.5.2.2. Naţionale
1.
2.
A 2.6 Coordonare/dezvoltare laborator/centru cercetare -responsabil

40

Punctaj obținut
Citări în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice
10/nr. de aut. art.
citat

A3.1.1. Cărţi în articole indexate ISI
1.
2.

5/nr. de aut. art.
citat

A3.1.2. Cărţi în articole indexate BDI
3.

Recunoaştere
a și impactul
activităţii (A3)

1.
2.
3/nr. de aut. art.
citat

A3.1.3. Cărţi în alte publicații

A 3.2 Prezentări efectuate ca invitat în plenul unor manifestări științifice naționale și
internaționale și Profesor invitat (exclusive Erasmus) – în străinătate/ în țară
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A3.3 Membru in colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor și
manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări științifice/Recenzor pentru
reviste și manifestări științifice naționale și internaţionale indexate ISI: indexat
ISI/indexat BDI/ neindexat
1.
2.
A 3.4 Experiență de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ:
conducere/membru

A3.5 Premii:
Academia Română/
ASSAS, AOSR, Academii de ramură și CNCS/internaționale/naționale în domeniu
1.
2.
A3.3 Membru:
Academia Română/
ASSAS, AOSR, Academii de ramură/
Conducere asociații profesionale (internațiomnale/naționale)/
Asociații profesionale (internațiomnale/naționale)/
Organizații în doemniul educației și cercetării (conducere/memebru)
1.
2.

10/8/5

5/2* ani
desfășurare

30/
15/10/5

100/
20/
30/10/
5/3/
10/5

Punctaj obținut
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE)
Note:
* de la ultima promovare pentru posturi didactice şi de cercetare sau în ultimii 5 ani pentru candidații din afara sistemului de învățământ; pentru abilitare: de la
ultima promovare sau în ultimii 5 ani.
** Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia
articolelor publicate în reviste cotate Web of Science - Clarivate Analytics (ISI), sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum: ACM, Cabi, CEEOL,
CiteSeerX, Compendex/Engineering Village, CRCnetBASE, CrossRef, Current Contents, CSA, DBLP, DOAJ, EBSCO, EdITLib, Emerald, ERIC, Genamics, GeoBase,
GEOREF, IEEE Xplore, IFAC-PapersOnLine, Index Copernicus, INSPEC/IET, J-Gate, Library of Congress, MathSciNet, ProQuest, PubMed, Referativnai Jurnal, RePEc,
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Elsevier/Scopus, Elsevier/Science Direct, Springerlink, Ulrichsweb, WorldCat, Wiley, Zenodo, Zentrallblatt, Scientific.net, Seek Digital Library. De asemenea, sunt
luate în considerare şi alte baze de date recunoscute CNCS, iar în privinţa revistelor buletinele ştiinţifice cotate CNCS B+.
*** Se va lua în considerare, din bugetul total al proiectului, suma care revine instituției din partea căreia este Responsabil calculată la cursul de schimb oficial la
data contractării.
**** Se aplică doar începând din 2018 şi se referă la întreaga activitate;
***** factorul de impact - în anul publicării.
Condiții minimale (Ai)
Nr.
Domeniul de activitate
Conferențiar
CS II
Profesor
CS I
crt.
A1
Activitatea didactică/profesională (A1) 80
130
A2
Activitatea de cercetare (A2)
150
230
300
430
A3
Recunoașterea impactului activității 50
50
100
100
(A3)
Total
280
280
530
530
(A)
Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări) __________________
Punctajul total al probei I
____________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
PUNCTAJUL FINAL

Președinte Comisie
______________________

_______________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

________________

Membrii Comisiei

Secretar comisie

___________________________
___________________________

_______________

Semnătură olografă candidat:______________
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Anexa 11: UMFST-REG-05-F11-Ed.19

Se aplică pentru:
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Informatică
FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME__________________________________________________CNP______________________________________ Postul pentru care
candidează_______________________________Departamentul______________________________________________________________________________________
Poziția __________________ Facultatea _________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Domeniul
activităţilor

Categorii şi restricţii / Subcategorii

A1.1.1Cărți de autor/editate în edituri conform [1]

Punctaj atribuit fiecărei unităti/
Autoevaluare
A: 16 / max(1,n-2)
B: 8 / max(1,n-2)
C: 4 / max(1,n-2)
D, E, nelistate: 2 / max(1,n-2)

1.
2.
1.

Activitatea
didactică şi
profesională (A1)

A1.1.2 Capitole publicate în edituri conform [1]
1.
2.
A1.2 Editor proceedings la conferințe conform [6]
1.
2.
A1.3 Publicarea unui curs universitar în format electronic
1.
2.
A1.4 Director/editor al unei reviste
1.

Semnătură olografă candidat:______________

A: 8 / max(1,n-2)
B: 4 / max(1,n-2)
C: 2 / max(1,n-2)
D, E, nelistate: 1/max(1,n-2)

A*|A|B|C|D: (12|8|4|2|1)/max(1,n-2)
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2.
A1.5 Director (coordinator/responsabil) sau membru al unui grant/proiect/contract/program
de cercetare național/internațional
1.
2.
A1.6 Membru în comitetul științific (de program) al unor conferințe, simpozioane, workshopuri
1.
2.
A1.7 Organizare evenimente științifice/școli de vară
1.
2.

A1.8 Keynote/invited speaker/professor la evenimente/universități conform [2]

Director/membru cu valoarea intrată
în instituție:>= 500.000 EUR | 200.000
EUR-499.999 EUR | 100.000-199.999
EUR | 50.000-99.999EUR | <50.000
EUR: 10/5|8/4|6/3|4/2|2/1

A*|A|B|C|D: 6|4|2|1|0,5

2 (director) / 1 (membru)

A*/top 20: 12
A/top 100: 8
B, școli de vară internaționale/top
200: 4
C, școli de vară naționale, conferințe
ale Academiei Române/top 500: 2
D, evenimente locale/> 500: 1

1.
2.

A1.9 Profesor/cercetător asociat/visiting la o universitate conform [2] și [3]

Top 20: 12*nr. luni
Top 100: 8*nr. luni
Top 200: 4*nr. luni
Top 500: 2*nr. luni
> 500: nr. luni

1.
2.
A1.10 Consolidarea de echipe de cercetare conform [4]

Semnătură olografă candidat:______________

International (acreditări) | național
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1.
2.
Top 20 | 100 | 200 | 500 | >500 :
6|4|2|1|0.5

A1.11 Membru în comisii de evaluare a tezelor de doctorat la o universitate conform [2]
1.
2.
A1.12 Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor (dovedit prin decizia școlii doctorale)
1.
2.
A1.13 Brevete și invenții active (OSIM, ORDA, etc.)
1.
2.
A1.14 Dezvoltarea de pachete și instrumente software, dezvoltarea de resurse și colecții de
date de largă utilitate (probate prin număr de accesări, publicarea pe site-uri open source,
etc.) conform [5]
1.
2.
A1.15 Poziții de conducere în organizații profesionale
1.
2.

1 (pe doctorand care a obținut titlul
de doctor)

12/max(1,n-2)

2/max(1,n-2)

naționale | internaționale : 4|2

Punctaj conform deciziei universității
(conform [5])

A1.16 Premii și alte merite
1.
2.
Punctaj obținut

2.

Activitatea de
cercetare (A2)

A2.1 Publicații categoria A* (conform [6])
1.
2.
A2.2Publicații categoria A(conform [6])
1.
2.
A2.3 Publicații categoria B(conform [6])

Semnătură olografă candidat:______________
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1.
2.
A2.4 Publicații categoria C(conform [6])
1.
2.
A2.5 Publicații categoria D(conform [6]) – nu se raportează pentru gradele de
conferențiar/CS II și profesor/CS 1/abilitare
1.
2.

2/max(1,n-2)

1/max(1,n-2)

Punctaj obținut

3.

Recunoaşterea
și impactul
activităţii (A3)

A3.1 Citări provenind din publicații categoria A* (conform [6])
1.
2.
A3.2 Cităriprovenind din publicații categoria A (conform [6])
1.
2.
A3.3Citări provenind din publicații categoria B (conform [6])
1.
2.
A3.4Citări provenind din publicații categoria C (conform [6])
1.
2.
A3.5Citări provenind din publicații categoria D(conform [6])
1.
2.
A3.6 Cităriprovenind din alte publicații (teze de doctorat, rapoarte de cercetare, alte
forumuri)
1.
2.

12/max(1,n-2)

8/max(1,n-2)

4/max(1,n-2)

2/max(1,n-2)

1/max(1,n-2)

1/max(1,n-2)

Punctaj obținut
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE)
Condiții minimale (A1)

Semnătură olografă candidat:______________
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Nr.
crt.
1
2

Perspectiva
Punctajul minim
Număr minim proiecte

Conferențiar/CSII

Profesor/CSI

36
-

60
Minim un proiect cu echipă de cel puțin 2 (doi) membri, obținut prin competiție la nivel
national sau internațional

Condiții minimale (A2)
Nr. crt.
Perspectiva
1
Punctajul minim
Punctajul minim pe categorii de publicații
2

Conferențiar/CSII
32
A*+A+B ≥ 16

Profesor/CSI
56
A*+A ≥24
A*+A+B ≥40

Condiții minimale (A3)
Nr. crt.
Perspectiva
1
Punctajul minim
2
Punctajul minim pe categorii de publicații
care citează

Conferențiar/CSII
48
A*+A+B ≥ 12

Profesor/CSI
120
A*+A+B ≥ 40

Note:
[1] SENSE journal and book publisher rankings: http://www.sense.nl/organisation/documentation
[2] Cele mai bune poziții conform clasamentelor: https://www.topuniversities.com/university-rankings, https://urapcenter.org/, http://shanghairanking.com/
[3] Pentru vizite scurte cu predare intensivă se pot face echivalări: 1 lună=16 ore de predare. Se pot acorda maximum 24 de puncte!
[4] Se acordă puncte doar pentru echipe de minimum 5 persoane, dar nu mai mult de 10% din punctajul total al perspectiei A1.
[5] Maximum 10% din punctajul total al perspectiei A1.[6] Se aplică clasificarea comisiei de informatică din standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări) __________________
Punctajul total al probei I
____________________
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
Semnătură olografă candidat:______________
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Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)

- max 20 p

Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)
Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

_____

Secretar comisie
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Anexa 12: UMFST-REG-05-F12-Ed.19
Se aplică pentru:
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Inginerie energetică
FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME__________________________________________________CNP______________________________________ Postul pentru care
candidează_______________________________Departamentul______________________________________________________________________________________
Poziția __________________ Facultatea _________________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

Domeniul
activităţilor

Punctaj atribuit
fiecărei unităti/
Autoevaluare

Categorii şi restricţii / Subcategorii
1.1 Cărţi și capitole în cărți de specialitate
1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitol ca autor; pentru Profesor minimum 4, d.c. 1 prim autor; pentru
Conferențiar minimum 2; CS I minimum 2; CS II minimum 1

nr. pagini/ (2*nr.
autori)

A1.1.1.1 Internaţionale
1.
2.
1.

Activitatea
didactică şi
profesională (A1)

nr. pagini/ (5*nr.
Autori)

A1.1.1.2 Naţionale
1.
2.
1.2 Suport didactic
1.2.1 Manuale, support de curs inclusive electronic; pentru Profesor minimum 2, d.c. 1 prim autor;
pentru Conferențiar minimum 1; CS I și CS II – fără restricții
1.
2.
1.2.2 Îndrumare de laborator/ aplicații; pentru Profesor minimum 2, d.c. 1 prim autor; pentru
Conferențiar minimum 1; CS I și CS II – fără restricții
Semnătură olografă candidat:______________

nr. pagini/ (10*nr.
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autori)
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1.
2.
1.3 Coordonare de programe de studii, organizare și coordonare de formare continua și proiecte
educaționale (POS, ERASMUS, sa)
Punctaj unic pentru fiecare activitate
1.

10

2.
Punctaj obținut
2.1 Articole în extenso în reviste cotate WOS Clarivate Analytics(1), în volume proceedings indexate
WOS Clarivate Analytics și brevete de invenție indexate WOS-Derwent
2.1.1 Profesor/ CS I: Minimum 10 articole, din care minimum 4 în reviste
1.
2.
2.1.2 Conferențiar/ CS II: Minimum 7 articole, din care minimum 2 în reviste
1.
2.
2.2 Articole în reviste și în volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date
internaționale (BDI(3))
2.

Activitatea de
cercetare (A2)

2.2.1 Profesor/ CS I: Minimum 20 articole
1.
2.
2.2.2 Conferențiar/ CS II: Minimum 15 articole
1.
2.
2.3 Brevete de invenție indexate în alte baze de date
2.3.1 Internaționale
1.
2.
2.3.2 Naţionale
1.
2.
2.4 Granturi/ proiecte câștigate prin competiție națională/ internațională
Semnătură olografă candidat:______________

(25+20 * factor
impact(2))/nr.
autori
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15/ nr. Autori
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2.4.1 Director/ responsabil partener proiect- Minimum 2 pentru Profesor/ CS I; Minimum 1 pentru
Conferențiar/ CS II;
20 * ani de
desfășurare

2.4.1.1. Internaţionale
1.
2.

10 * ani de
desfășurare

2.4.1.2. Naţionale
1.
2.
Membru în echipă

4 * ani de
desfășurare

2.4.2.1. Internaţionale
1.
2.

2 * ani de
desfășurare

2.4.2.2. Naţionale
1.
2.
2.5 Contracte de cercetare/ consultanță (valoare echivalentă de minimum 2000 Euro )
2.5.1 Director/ responsabil partener contract

5 * ani de
desfășurare

1.
2.
2 * ani de
desfășurare

2.5.2 Membru în echipă
1.
2.
Punctaj obținut
3.1 Citări în reviste WOS și volumele conferințelor WOS(4)
3.

Recunoaşterea
și impactul
activităţii (A3)

5/ nr. autori ai
articolului citat

3.1.1 Profesor/ CS I: Minimum 8 citări
1.
2.

Semnătură olografă candidat:______________
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3.1.2 Conferențiar/ CS II: Minimum 4 citări
1.
2.
3/ nr. autori ai
articolului citat

3.2 Citări în reviste și volumele conferințelor BDI(3)(4)
3.2.1 Profesor/ CS I: Minimum 16 citări
1.
2.
3.2.2 Conferențiar/ CS II: Minimum 8 citări
1.
2.
3.3 Prezentări invitate în plenul unor manifestări științifice naționale și internaționale și Profesor
invitat (exclusiv POS, ERASMUS)
Punctaj unic pentru fiiecare activitate
3.3.1 internaționale
1.
2.
3.3.2 naționale
1.
2.
3.4 Membru în colective de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor științifice,
Organizator de manifestări științifice, Recenzor pentru reviste și manifestări științifice naționale și
internaționale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă, manifestare științifică și recenzie)

5

10

3.4.1 ISI
1.
2.
3.4.2 BDI
1.
2.
3.4.3 Naționale și internaționale neindexate
1.
2.

Semnătură olografă candidat:______________
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3.5 Referent în comisii de doctorat
3.5.1 internaționale
1
2
3.5.2 naționale
1.
2.
3.6 Premii
Academia Română
1.
2.
ASA, AOSR, academii de ramură și CNCS
1.
2.
Premii internaționale
1.
2.
Premii naționale în domeniu
1.
2.
3.7 Membru în academii, organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale și internaționale,
apartenență la organizații din domeniul educației și cercetării
3.7.1 Academia Română
1.
3.7.2 ASAS, AOSR și academii de ramură
1.
2.
3.7.3 Conducere asociații profesionale
Internaționale
1.
2.
Naționale
1.
Semnătură olografă candidat:______________
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2.
3.7.4 Asociații profesionale
Internaționale
1.
2.
Naționale
1.
2.
3.7.5 Cosilii și organizații în domeniul educației și cercetării
Conducere
1.
2.
Membru
1.
2.

5

2

15

10

Punctaj obținut
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE)
Note:
(1) Conform situației curente de pe side-ul WOS (Web of Science) Clarivate Analytics
(2) Factorul de impact al revistei menționat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele publicate, în reviste și în proceedings WOS și pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact
considerat va fi egal cu 0.
(3) bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste/proceedings cotate
WOS, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex,
INSPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus, Urlichsweb.
(4) Autocitările sunt excluse.

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

unde: kpi – indice specific domeniului (i=1,2 și 3) și tipul (p) de activitate (conform tabelului 1). Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.

Semnătură olografă candidat:______________
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3. Condiții minimale (A1,i=1,2 și 3)
Nr.
crt.
Domeniul de activitate

Condiții conferențiar

Condiții CS II

Condiții profesor

Condiții CSI

1
Activitatea didactică/ profesională (A1)
2
Activitatea de cercetare (A2)
3
Recunoașterea și impactul activității
TOTAL

Minimum 60 puncte
Minimum 180 puncte
Minimum 60 puncte
Minimum 300 puncte

Minimum 20 puncte
Minimum 220 puncte
Minimum 60 puncte
Minimum 300 puncte

Minimum 120 puncte
Minimum 360 puncte
Minimum 120 puncte
Minimum 600 puncte

Minimum 40 puncte
Minimum 440 puncte
Minimum 120 puncte
Minimum 600 puncte

Categoria

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări) __________________
Punctajul total al probei I
____________________
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)
Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Total Grilă + 70 puncte max.

_____
_____
_____

Secretar comisie
_______________
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Anexa 13: UMFST-REG-05-F013-Ed.19
*Se aplică pentru:
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”- Domeniul Filologie
FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT:
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează ______________________________ Departamentul ___________________________________________Disciplina _________________________
________________________________Poziția ______________ Facultatea ____________________________________________________________________
I.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE – DOMENIUL FILOLOGIE

Indicatori
1.1 Cărti și capitole în lucrări
de specialitate, ediții. Se au în
vedere lucrări publicate la
edituri de prestigiu (a) din
străinătate; (b) din țară

1.2 Traduceri

Categorii
1.1.1 Carte de autor unic, având la bază teza de doctorat
1.1.2 Autor sau coautor [= autor de capitol(e)] de: monografie, sinteză,
volum de studii tematice, studiu lingvistic, filologic, de critică sau istorie
literară, dicționar științific, ediție critică filologică (text vechi, documente,
traducerea și editarea critică a unui text scris într-o limbă veche)
1.1.3 Coordonator/coautor la lucrări fundamentale sau de referință
(dicționare, enciclopedii, atlase, tratate)

Subcategorii
(a) autor/coautor
(b) autor/coautor

(a) coordonator/coautor
(b)
coordonator/coautor
1.1.4 Editarea cu aparat științific a unei opere științifice sau literare (inclusiv (a) autor/coautor
antologii) cu text(e) aparținând altui autor decât cel al ediției
(b) autor/coautor
1.1.5 Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane,
(a) coordonator
colocvii, conferințe, congrese, workshopuri pe teme științifice, organizate în (editor)/co-editor
cadru instituțional de către Universități, Academia Română, Institutele
(b) coordonator
Academiei Române; editarea de volume colective și de numere tematice
(editor)/co-editor
ale publicațiilor de specialitate
1.2.1 Traducerea unei opere științifice sau beletristice din autori consacrați autor/coautor

Punctaj
30
40/20
30/15

30/20
25/15
25/15
20/10
20/10
10/7

15/10

 Pentru toate posturile, definițiile, condițiile și procedurile sunt cele prevăzute în Anexa 29 la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/2016
Semnătură olografă candidat:______________
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1.3 Material didactic
1.4 Îndrumare
2.1 Articole, studii, recenzii

2.2 Activitate editorială

2.3 Granturi științifice

2.4 Comunicări

3.1 Traduceri
3.2 Premii și distincții
academice

1.2.2 Dotarea unei traduceri cu aparat critic (note bio-bibliografice, note și
comentarii)
Curs sau manual universitar cu ISBN
Conducător de doctorat
2.1.1 publicate în reviste științifice indexate ISI/ Clarivate
Analytics,Elsevier/Scopus, Ebsco
2.1.2 publicate în reviste științifice indexate ERIH Plus sau indexate
concomitent în cel puțin 3 BDI, altele decât cele de sub 2.1.1. (se exclude
Google Scholar/Academic)
2.1.3 publicate în Analele/Buletinele/Anuarele Universităților/Academiei,
volume colective ocazionale, omagiale, in memoriam; în volume de
comunicări prezentate la manifestări științifice interne și internaționale, cu
comitete științifice: (a) în străinătate; (b) în țară

2.1.4 studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de
specialitate, neindexate, cu ISSN (până la un maxim de 50 de puncte)
2.2.1 membru al unui colectiv de redacție al unei reviste de specialitate cu
peer review, din străinătate (a) sau din țară (b)
2.2.2 referent științific și coordonator de colecții la edituri sau reviste
acreditate, dn străinătate (a) sau din țară (b) (fiecare atribuție, nu fiecare
referat)
2.3.1 finanțate instituțional, obținute prin competiție internațională sau
națională, pe baza unui proiect de cercetare
2.3.2 finanțate instituțional, individuale, obținute prin competiție, pe baza
unui proiect de cercetare
prezentate la manifestări științifice (conferințe, congrese, simpozioane,
colocvii, workshopuri etc.) cu comitete științifice sau sistem de selecție
peer review, (a) în străinătate sau (b) în țară
carte științifică de autor publicată în străinătate, după ce a fost deja
publicată în România sau în R. Moldova
oferite de Universități, Institute de cercetare, Academii, USR, Asociații
profesionale de nivel național

Semnătură olografă candidat:______________

autor/coautor

15/7

autor/coautor

20/10
10
25/15
10
15/7
5

autor/coautor de articol
recenzie
Autor/coautor de articol
recenzie
(a) autor/coautor de
articol
(a) recenzie
(b) autor/coautor de
articol
(b) recenzie

15/7

(a)/(b)

15/10

(a)/(b)

7/5

director
membru
titular

30
15
10

(a)/(b)

4/2

5
10/5
5
2

20
10
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3.3 Citări, mențiuni
bibliografice, recenzări

3.4 Keynote speaker
3.5 Stagii în străinătate
3.6 Prezența în baze de date și
în biblioteci din țară și
străinătate
3.7 Participarea la comisii de
experți

3.3.1 citări și mențiuni bibliografice, cu excepția autocitărilor. O citare
presupune menționarea explicită a numelui/a contribuției celui citat și este
înregistrată o singură dată, indiferent de numărul de ocurențe din lucrarea
care citează. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN
3.3.2 recenzii în publicații cu ISBN sau ISSN
Conferințe în plenară la colocvii, simpozioane, conferințe, congrese (a)
internaționale/(b) naționale
3.5.1 stagiu de cercetare în străinătate (exclusiv Erasmus – staff mobility)
3.5.2 visiting professor documentat ca atare, prin contract sau invitație
Clarivate Analytics/Web of Science, Scopus, ProQuest Central, Ebsco, Wiley
Online, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH (exclus Google
Scholar/Academic); KVK, worldcat.org, lib.washington.edu, în cataloagele
B.C.U. București, Cluj, Iași, Timișoara, B.A.R.
de evaluare de proiecte, de susținere a tezei de doctorat sau de concurs
pentru ocuparea unei funcții didactice sau în cercetare

2

(a)/(b)
Minim o lună
Minimum o lună

5
10/5
5
15
2

2

Criteriile proprii pentru domeniul Filologie
Criteriu

Definiție criteriu

C1
C2

1.1 – 1.4

C3
C4
C5

2.1 – 2.4
3.1 – 3.7
Total

Standard pentru profesor Standard
pentru Standard
pentru Standard
pentru
universitar/CS1
conferențiar universitar/ lector universitar/șef asistent
CS2
de lucrări
universitar/asistent
de cercetare
Publicarea tezei de doctorat
250, din care minimum 150, din care minimum 50,
din
care 25,
din
care
112,5
obținute
la 67,5
obținute
la minimum
30 minimum
15
categoriile 1.1 – 1.2
categoriile 1.1 – 1.2
obținute
la obținute
la
categoriile 1.1 – 1.2
categoriile 1.1 – 1.2
562,5
337,5
150
75
250
150
50
25
1063
638
250
125

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________

Semnătură olografă candidat:______________
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Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)

__________________

Punctajul total al probei I
__________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
__________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)
Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 14: UMFST-REG-05-F14-Ed.19
Se aplică pentru:
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”- Domeniul Istorie
FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT:
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează______________________________ Departamentul ___________________________________________Disciplina ___________________
__________________________Poziția ______________ Facultatea _______________________________________________________________________
I.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE – DOMENIUL ISTORIE
Indicatori

CDI
CDI

I1
I2

CDI

I3

CDI
CDI

I4
I5

CDI

I6

CDI
CDI

I7
I8

CDI

I9

Denumirea indicatorului
Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din străinătate
Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate, traducere și îngrijire
de text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o editură din străinătate
Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; articole publicate în
reviste din străinătate incluse în bazele de date recunoscute
Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată CNCS (lista A sau B)
Antologie/crestomație de texte, traducerea unei cărți de specialitate; coordonare de
volum colectiv la o editură clasificată CNCS (lista A sau B)
Carte cu caracter de monografie și sinteză istorică, publicată la o editură din România,
inclusă în cel puțin 15 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil
Ediție critică la o operă fundamentală, cu n editori
Ediție critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie sau paleografie)
Antologie/crestomație de texte; Ediție de documente cu studiu introductiv; traducerea
unei cărți de specialitate; coordonare de volum colectiv – inclusă în cel puțin 15
biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil

Punctaj
100/n
45/n
40/n
85/n
35/n
50/n
40/n
40 (pentru fiecare
editor)
25/n

 Pentru toate posturile, definițiile, condițiile și procedurile sunt cele prevăzute în Anexa 31 la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/2016
Semnătură olografă candidat:______________

Pagina nr __ 72

Cod: UMFST-REG-05-Ediţia 19
Nr. anexe: 31
Pagina: 73 din {139

CDI

I10

CDI

I11

CDI

I12

CDI
DID
DID
RIA

I13
I14
I15
I16

RIA

I17

RIA

I18

RIA

I19

RIA
RIA

I20
I21

RIA

I22

RIA

I23

Studii în reviste incluse în bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS (categoriile
A sau B), ori publicate în volume colective la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B
Studii publicate în reviste științifice peer review sau în volume de studii cu referenți
științifici
Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice din
România sau în reviste de specialitate. Campanie etnografică de teren finalizată cu
raport prezentat într-un for științific de specialitate și publicat.
Realizarea unei expoziții, având texte istorice explicative, editate în broșură sau
documentate prin alte materiale informative
Recenzie științifică într-o revistă academică
Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat
Inițierea/coordonarea unui program de studiu universitare
Conferință personală ca invitat într-o instituție universitară sau de cercetare
internațională; keynote speaker la o conferință internațională. Calitatea de visiting
professor
Comunicare la o conferință internațională cu sistem de selecție sau peer review;
membru al colegiului de redacție al unor reviste de specialitate indexate în bazele de
date recunoscute sau reviste indexate CNCS A și B; referent științific al unei edituri
internaționale sau al unei edituri clasificate CNCS A și B; premii și distincții academice
naționale și internaționale
Comunicare la o conferință organizată de un centru de cercetare sau de o societate
academică din România și Rep. Moldova
Organizator al unor conferințe sau paneluri la conferințe internaționale (inclusiv în
România)
Organizator al unor conferințe naționale cu sistem de selecție sau peer review
Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanțare obținută prin competiție publică
națională sau internațională (exclus POSDRU)
Membru într-un proiect de cercetare cu finanțare obținută prin competiție publică
națională sau internațională (exclus POSDRU)
Realizarea unui Hirsch Index de minim 3 pe platforma Google Academic (sau atașarea
unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări de specialitate; exclus autocitările, se ia în
considerare o singură citare într-o lucrare)

Semnătură olografă candidat:______________
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Criteriile proprii pentru domeniul Istorie
Criteriu

C1-CDI
C2-CDI

C3-RIA

C4-CDI, DID, RIA

Definiție criteriu

Standard pentru profesor Standard
pentru Standard
pentru Standard
pentru
universitar/CS1
conferențiar universitar/ lector universitar/șef asistent
CS2
de lucrări
universitar/asistent
de cercetare
Publicarea tezei de doctorat
Suma
punctajelor 150
90
30
15
pentru indicatorii I1-I3
Suma
punctajelor 1000
600
250
125
pentru indicatorii I4 și
I10-I11
Suma
punctajelor 212,5
127,5
50
25
pentru indicatorii I16I23
Punctaj TOTAL pentru 2000
1200
500
250
indicatorii I1-I23

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
Punctajul total al probei I
____________________ Total Grilă + 70 puncte max
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
PUNCTAJUL FINAL
(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Semnătură olografă candidat:______________

_______________
________________
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Președinte Comisie
______________________

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 15: UMFST-REG-05-F15-Ed.19
Se aplică pentru:
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”-Domeniul Psihologie, Științe ale educației, Educație fizică și sport
FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT:
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează _____________________________ Departamentul ___________________________________________Disciplina ___________________
__________________Poziția ______________ Facultatea ________________________________________________________________________________
I.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE – DOMENIUL PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Punctaj atribuit fiecărei
unităti

I1

I2

I3
I4
I5

Contribuții in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of
Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p, realizate în calitate de autor
principal
Contribuții in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of
Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în reviste neindexate Web pf Science
(IF = 0), dar indexate în cel puțin două din baze de date internaționale recunoscute, din
care în cel puțin una se regăsește în format in extenso (full-text), realizate în calitate de
autor principal
Cărți publicate în calitate de autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m
A2 = 1)
Capitole în cărți publicate în calitate de autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 (m
A1 = 3; m A2 = 1)
Contribuții in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of
Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p, realizate în calitate de co-autor

Autoevaluare56
(Total = Nr. x
punctaj unitar)

3 + (3 x IF)

3 + IF

12 x m
3xm
3 + (3 x IF)/n

 Pentru toate posturile, definițiile, condițiile și procedurile sunt cele prevăzute în Anexa 28 la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/2016
56 Se notează pagina din lista de realizări și/sau CV din dosarul candidatului
Semnătură olografă candidat:______________
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I6

I7
I8
I9

I10

I11

I12
I13
I14

I15

I16
I17

Contribuții in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of
Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în reviste neindexate Web pf Science
(IF = 0), dar indexate în cel puțin două din baze de date internaționale recunoscute, din
care în cel puțin una se regăsește în format in extenso (full-text), realizate în calitate de
co-autor
Cărți publicate în calitate de co-autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 =
1)
Capitole în cărți publicate în calitate de co-autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 =
3; m A2 = 1)
Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI recunoscută, realizate în
calitate de autor principal, publicate în volumele unor conferințe internaționale, cu
relevanță pentru domeniul de abilitare, disponibile în format full-text în cel puțin o BDI
(în cazul I9 și I10 se pot puncta cumulat cel mult două contribuții/ediție conferință)
Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI recunoscută, realizate în
calitate de co-autor, publicate în volumele unor conferințe internaționale, cu relevanță
pentru domeniul de abilitare, disponibile în format full-text în cel puțin o BDI
Alte articole in extenso publicate în calitate de autor/co-autor în reviste științifice, cu
condiția ca revistele să fie indexate la nivel de rezumat în cel puțin o bază de date
internațională recunoscută
Cărți publicate în calitate de autor/co-autor în edituri clasificate de tip B (m B = 0,5)
Capitole în cărți publicate în calitate de autor/co-autor în edituri clasificate de tip B (m B
= 0,5)
Autor/co-autor rapoarte de analiză de politici/strategii educaționale
I14.1 rapoarte internaționale (m = 3);
I14.2 rapoarte naționale (m = 1)
Brevete de invenție/drepturi de autor/mărci înregistrate OSIM/ORDA, ca urmare a unui
demers de inovare științifică în vederea elaborării de materiale curriculare, teste
psihologice sau educaționale, teste motrice/funcționale, softuri specializate etc.
Citări ale publicațiilor candidatului în lucrări indexate Web of Science (autocitările sunt
excluse)
Alte citări ale publicațiilor candidatului (autocitările sunt excluse)
I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)
I17.2 Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în baza de date Scopus (altele decât cele
Semnătură olografă candidat:______________

(3 + IF)/n

12 x m/n
3 x m/n
1

1/n

1/n

12 x m/n
3 x m/n
8 x m/n

3/n

0,5
0,5
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I18
I19

I20
I21

I22
I23
I24

I25

deja incluse la I16) (m = 1)
I17.3 Disponibile în lucrări clasificate B sau în alte surse academice identificabile prin
Google Scholar (altele decât cele deja incluse) (m 0.5)
Keynote speaker (comunicare științifică în plen) la conferințe internaționale (m =
3)/naționale (m = 1)
Membru în comitetul științific (A)/Referent științific pentru evaluarea și selecția
lucrărilor unei conferințe (B)/Membru în comitetul de organizare (C)/Coordonator
simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură calitate/conferință)
19.1 Conferințe internaționale (m = 3)
19.2 Conferințe naționale (m = 1)
Președinte sau membru în comitetul executiv al unei asociații profesionale
internaționale (m = 3) sau naționale (m = 1)
Premii și distincții
I21.1 Premii pentru activitatea științifică oferite de către instituții sau asociații
științifice/profesionale internaționale (m = 3) sau naționale de prestigiu (CNCS, etc.) (m
= 1)
(nu sunt incluse granturile de deplasare sau premierea articolelor din zona roșie,
galbenă etc.)
I21.2 Premii pentru activitatea didactică oferite de către instituții/asociații de profil
internaționale sau naționale de prestigiu (ex. profesor Bologna etc.) (m = 1)
I21.3 Obținerea în activitatea unor rezultate de prestigiu privind promovarea țării și a
învățământului românesc (de exemplu distincțiile, medaliile primite de către sportivi,
antrenori, alți specialiști pentru rezultate la JO, CM, CE etc., oferite de Președinția
României, MENCS, MTS etc.)
Coordonator al unei colecții de carte
Carte coordonată relevantă pentru domeniu (m A1 = 3; m A2 = 1; m B = 0,5)
Redactor șef/editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste cu comitet
științific și peer-review
I24.1 Revistă indexată Web of Science (m = 3)
I24.2 Revistă indexată în cel puțin două BDI (m = 1)
I24.3 Revistă indexată într-un BDI (m = 0,5)
Referent științific ad hoc pentru reviste cu comitet științific și peer-review
I25.1 Revistă indexată Web of Science
I25.2 Revistă indexată BDI (alta decât WoS)
Semnătură olografă candidat:______________

2xm
1xm

2xm
4xm

6
8 x m/n
4xm

0.3/0.2
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I26

I27

I28

I29

I30

Profesor asociat/visiting scholar pentru o durată de cel puțin o lună de zile/susținerea
unei conferințe sau prelegeri în fața cadrelor didactice sau a doctoranzilor (se
punctează un singur aspect pe universitate; nu sunt incluse aici schimburile Erasmus)
26.1 la o universitate din TOP 500 conform clasamentului URAP (m = 3)
26.2 la o universitate din afara topului 500 URAP, ca urmare a unei invitații nominale
din partea instituției gazdă (m = 1)
26.3 profesor invitat/lector al federațiilor internaționale pe ramură de sport/Academiei
Olimpice a CIO/Asociații profesionale internaționale (m = 1)/federațiilor naționale pe
ramură de sport sau Academiei Olimpice a COSR (m = 0,5)
Director al unui grant finanțat/instituția coordonată
I27.1 Director grant de cercetare cu relevanță publică largă obținut prin competiție
internațională, acordat de către o agenție/instituție internațională (m = 3)
I27.2 A. Director grant de cercetare cu relevanță publică largă obținut prin competiție
națională/B. Coordonator echipă România pentru un grant de cercetare cu relevanță
publică largă, obținut prin competiție internațională (m = 1)
I27.3 A. Director sau coordonator partener al unui grant de dezvoltare instituțională (de
exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. Director sau coordonator partener al unui
grant de cercetare cu relevanță specifică (de exemplu finanțat de către o companie),
obținut prin competiție națională sau internațională/C. Coordonator partener pentru
un grant de cercetare cu relevanță publică largă, obținut prin competiție națională (m =
0,5)
Membru în echipa unui grant finanțat/instituția coordonată
I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanță publică largă obținut prin
competiție internațională sau națională (m = 1)
I28.2 Membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanță specifică sau a unui grant
de dezvoltare instituțională obținut prin competiție internațională sau națională (m = 0,5)
Activitate de mentorat/îndrumare
29.1 Conducător științific/membru în comisia de îndrumare sau evaluare a tezelor de
doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat maximum 10 puncte)
29.2 Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor cercetători postdoctorali
30.1 Inițierea sau coordonarea unor programe de studii universitare sau postuniversitare
30.2 Publicarea unor cursuri universitare (nu pot fi punctate aici contribuții ce au fost
incluse la indicatorii I3, I7 sau I12)
Semnătură olografă candidat:______________

0,5 x m

9xm

3xm

1/0,5

1
2
1
0,5
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30.3 Introducerea unor discipline noi în planul de învățământ
I31 Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de către Senatul
Universității sau Consiliul Științific al Institutului de cercetare
I32 Evaluator proiecte/membru în Panel în competiții internaționale (m = 3)/naționale (m =
1) de granturi de cercetare
I33 Membru în grupul e experți
33.1 Comisii/consilii științifice sau organisme internaționale (de exemplu UNESCO,
UNICEF, CIO, Federații internaționale pe ramuri de sport etc.) (m = 3)
33.2 Comisii/consilii științifice sau organisme naționale (CNATDCU, CNCS, ANCS, ARACIS
sau alt grup de lucru consultativ/de lucru la nivelul MENCS sau la nivel interministerial,
alcătuit ca urmare a unui ordin emis de MENCS sau de către un alt for ministerial) (m=1)
I34 Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi ai instituției (cursuri sau programe de
formare/perfecționare profesională în domeniu)
I35 35.1 Antrenor emerit/profesor emerit/maestru emerit al sportului/arbitru
internațional/comisar/observator (se iau în considerare doar calitățile existente la data
înscrierii în concurs)
35.2 Premii pentru activitatea sportivă acordate de către instituții naționale (MTS,
MENCS, COSR) sau internaționale
35.3 Performanțe ale sportivilor antrenați (JO, CM, JMU – locurile 1-5; CE, CN – locurile
1), creații pe linia sportului de performanță, recuperări motrice și funcționale,
kinetoterapiei și kinetoprofilaxiei (linii metodice/metodologii/strategii de pregătire pe
ramuri de sport/probă sportivă recunoscută în comunitatea de specialiști/federații pe
ramuri de sport); programe de profilaxie și recuperare prin mijloace kinetice pentru
diferite categorii de populație/grupe de vârstă/grupe profesionale/patologii)
recunoscute de organisme profesionale și/sau științifice naționale și internaționale
Punctaj obtinut

2
1xm
1xm

0,5
3/2/2

Criteriile proprii pentru domeniul Psihologie

Semnătură olografă candidat:______________
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Criteriu

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Definiție criteriu

I1
I3 + I4
Total (I1 + ... + I15)
I16
I27
Total (I16 + ... + I35)
Total general

Standard pentru profesor
universitar/CS1

Standard pentru
conferențiar universitar/
CS2

Standard pentru
lector universitar/șef
de lucrări

31,25
15
125
19
9
75
200

18,75
9
75
11,5
0
45
120

5
3
30
3
0
10
40

Standard pentru
asistent
universitar/asistent
de cercetare
2,5
1,5
15
1,5
0
5
20

Criteriile proprii pentru domeniul Științe ale Educației
Criteriu

Definiție criteriu

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

I1
I3 + I4
Total (I1 + ... + I15)
I16
I27
Total (I16 + ... + I35)
Total general

Standard pentru profesor Standard
pentru Standard
pentru Standard
pentru
universitar/CS1
conferențiar universitar/ lector universitar/șef asistent
CS2
de lucrări
universitar/asistent
de cercetare
3,75
3
0
0
25
20
10
3
75
60
30
15
2,5
2
1
0
15
9
0
0
75
30
15
7,5
150
90
45
22,5

Criteriile proprii pentru domeniul Educație Fizică și Sport
Criteriu

Definiție criteriu

Standard pentru profesor Standard
pentru Standard
pentru Standard
pentru
universitar/CS1
conferențiar universitar/ lector universitar/șef asistent
CS2
de lucrări
universitar/asistent
de cercetare
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C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

I1
I3 + I4
Total (I1 + ... + I15)
I16
I27
Total (I16 + ... + I35)
Total general

7,5
30
81
5
4
69
150

4,5
18
55
3
0
35
90

0
7,5
27,5
1
0
12,5
40

0
3
13,75
0
0
6,25
20

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
Punctajul total al probei I
__________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 16: UMFST-REG-05-F16-Ed.19
Se aplică pentru:
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”- Domeniul Sociologie și științele comunicării, Științe politice și relații internaționale, Științe administrative
FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT:
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează______________________________ Departamentul ___________________________________________Disciplina __________________
________________________Poziția ______________ Facultatea _________________________________________________________________________
I.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE
Punctaj atribuit fiecărei
unităti

1. Activitatea didactică și profesională
I1
Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f care este mai mare sau egal cu
0,1
I2
Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic de 0,1 sau în reviste
indexate în cel puțin 3, respectiv 2 din bazele de date internaționale recunoscute sau
reviste care au avut o cotație națională B sau B+ înainte de 2011, capitole în volume
publicate la edituri cu prestigiu internațional (A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut
(A2)
I3
Cărți publicate ca unic autor
I4
Cărți publicate în calitate de coautor, având n coautori

Autoevaluare57
(Total = Nr. x
punctaj unitar)

(2 + 4 x f) x 2/n
2 x m/n

10 x m
6 x m/n

 Pentru toate posturile, definițiile, condițiile și procedurile sunt cele prevăzute în Anexa 25 la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/2016
57 Se notează pagina din lista de realizări și/sau CV din dosarul candidatului
Semnătură olografă candidat:______________
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I5
I6
I7

I8

I9

I10

I11

I12

I13
I14
I15

Cărți coordonate, având n coordonatori
Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)
Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de
date internaționale recunoscute sau termeni de minimum o pagină în
enciclopedii/dicționare de specialitate
Lucrări publicate în volumele unor conferințe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puțin
una din bazele de date internaționale recunoscute, traduceri ale unor lucrări
fundamentale din domeniul științelor sociale
Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, în cărți,
capitole de cărți sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaționale (nu se
iau în considerare autocitările). n este numărul de autori ai publicației citate, sau
recenzii la cărțile de autor publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază
de date internațională recunoscută
Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste
Editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau indexată de o bază de
date internațională recunoscută
Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste
Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu
internațional
Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții
Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură din țară
Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții

5 x m/n
2 x m/n
0,5 x m/n

1 x m/n

(0,2 + 4 x f) x 2/n

Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 50.000 lei de
o entitate din străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 50.000 lei de
o entitate din țară
Profesor invitat (visiting) la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de curs
finalizat prin evaluarea studenților)
Profesor cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din străinătate pentru o
perioadă de cel puțin o lună
Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an academic la o
Semnătură olografă candidat:______________
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3
2
1
4
2
2
1
7
5
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5
3
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universitate de prestigiu din străinătate sau obținerea unei diplome de doctor la o
universitate din străinătate
I16 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în străinătate
I17 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară
I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puțin
25.000 lei fiecare
I19 Inițierea unor programe de studii universitare
Introducerea de cursuri noi
Publicare cursuri pentru studenți
I20 Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat pe bază de
competiție cu cel puțin 100.000 lei
I21 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor
de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
CNFIS (se punctează un singur mandat). Premii ale unor Academii și Asociații științifice
I22 Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de politici publice elaborat,
în urma unor concursuri de selecție, pentru diverse instituții publice
guvernamentale/organizații internaționale/centre de cercetare
I23 Participare în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor ori a proiectelor
de dezvoltare instituțională, socială și regională; transfer de cunoaștere și instrumente
de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a. finanțate de o entitate regională, națională
sau din străinătate
Punctaj obtinut

1
0,5
0,5
2
0,5
1 x m/n
1
1

2 x m/n

1

Criteriile proprii pentru domeniile Sociologie și Științe ale Comunicării, Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, Științe Administrative
Criteriu

Definiție criteriu

C1

Punctajul
indicatorul I1
Numărul de articole care >/= 10

C2

Standard pentru profesor Standard
pentru Standard
pentru Standard
pentru
universitar/CS1
conferențiar universitar/ lector universitar/șef asistent
CS2
de lucrări
universitar/asistent
de cercetare
pentru >/= 12,5
>/= 7,5
>/= 2,5
0
>/= 6

Semnătură olografă candidat:______________
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C3

C4
C5
C6

C7

prezintă
contribuții
originale, in extenso,
conform condițiilor de la
I2
Numărul de cărți la care Cel puțin o carte la o
este unic autor sau prim editură
cu
prestigiu
autor
internațional (A1) sau cel
puțin două cărți la edituri
cu prestigiu recunoscut
(A2)
Suma punctajului pentru >/= 125
indicatorii I1-I8
Suma punctajului pentru >/= 12,5
indicatorii I9
Punctaj
total
(suma >/= 190
punctajului
pentru
indicatorii I1-I23)
Punctajul total (suma >/= 125
punctajului
pentru
indicatorii
I1-I23),
acumulat după obținerea
titlului de doctor

Cel puțin o carte la o >/= 1
editură
cu
prestigiu
recunoscut (A2) sau cel
puțin două cărți la edituri
din țară

-

>/= 75

>/= 25

>/= 12,5

>/= 7,5

>/= 2,5

>/= 1,25

>/= 125

>/= 50

>/= 25

>/= 75

>/= 25

>/= 12,5

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
Punctajul total al probei I
____________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____

Semnătură olografă candidat:______________
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Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
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Anexa 17: UMFST-REG-05-F17-Ed.19
*Se aplică pentru :
Facultatea de Economie și Drept - Domeniul Științe Economice
FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care candidează___________________
Departamentul ___________________________________________Poziția ______________ Facultatea ___________________________________________________
I.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE

Nr.
Crt.

Autoevaluare58
Indicatori
(Total = Nr. x punctaj
unitar)
1. Activitatea științifică și de cercetare - punctaje minime obligatorii: asistent = 20 p; lector =35 p; conferentiar univ=75 p (P >=0,75); profesor univ=200 p (P >=2)
1.1.
1.2.

Punctaj atribuit fiecărei
unităti

Articole publicate într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul
Proiecte/granturi de cercetare câștigate în competiții naționale sau internaționale, cu excepția
proiectelor finanțate prin programe operaționale de tip POS-DRU, POS-CCE sau similare

Evaluare Comisie
(media evaluări)

Pi = M *[1-(N-1)*0,1]*AIS1
Gi = 6 x k x valoare grant/c 2

Punctaj obținut
2. Activitatea în comunitatea academică și recunoaștere națională și internațională - punctaje minime obligatorii asistent = 12 p; lector =25 p; conferentiar univ=50 p (C>=0,5); profesor univ=120 p
(C >=1,2)
2.1. Citări într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul
C=1 / 0.75 / 0.5 / 0.251
Punctaj obtinut
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE) - punctaje minime obligatorii asistent = 32 p; lector =60 p; conferentiar univ=125 p
(S>=1,5); profesor univ=320 p (S >=4)
Note: 1 Calculat conform Ordin 6129/2016 Anexa 27,
2 Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – contracte de cercetare/consultanţă (k=1), Valoarea coeficientului c=5.000
euro pentru contracte cu mediul economic, respectiv c=10000 euro pentru granturi/proiecte câştigate prin competiţie. Se va avea în vedere contribuția individuală a candidatului, precum și valoarea
finanțării care revine exclusiv Universității.

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
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Punctajul total al probei I

__________________ Total Grilă + 70 puncte max.

II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 18: UMFST-REG-05-F18-Ed.19
*Se aplică pentru :
Facultatea de Economie și Drept - Domeniul Științe Juridice
FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează______________________________ Departamentul ___________________________________________Poziția ______________ Facultatea
___________________________________________________
I.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE
Nr.
Punctaj atribuit fiecărei
Autoevaluare59
Crt.
Indicatori
unităti1
(Total = Nr. x punctaj
unitar)
Cărţi publicate la edituri internaționale de prestigiu, la edituri de prestigiu din străinătate sau la edituri din
Tratate – 10
țară cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice. Punctajul se dublează dacă lucrarea a apărut întrMonografii – 8
o limbă de largă circulație la o editură internațională de prestigiu și se găsește în minimum zece biblioteci
Cursuri universitare – 7
din catalogul desemnat de autoritatea națională de cercetare pentru criteriile de selecție la finanțare a
Practică/legislație comentată –
1
proiectelor de cercetare.
5
Traduceri de cărți – 5
Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peer review international sau la
Îndrumar practic – 2
edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B).
½ din punctajele de mai sus
Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în
1
2
domeniul ştiinţelor juridice
* Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație internațională
3
Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in
1
3
extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice
* Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulație internațională
3
Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste științifice
internaționale de prestigiu în domeniul științelor juridice; studii în volume colective internaționale sau în
4
0,5
volume ale conferințelor internaționale care prezintă contribuții în extenso, publicate la edituri cu prestigiu
recunoscut în domeniul științelor juridice
5
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaționale
10
Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale
6
3
7
59

Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naționale

5
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale
Citări ale publicaţiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, publicate la edituri românești cu
prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, precum și în reviste științifice românești de prestigiu în
domeniul științelor juridice
Citări ale publicaţiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu
internațional, respectiv articole în reviste străine de prestigiu în domeniul științelor juridice
Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui articol/studiu al candidatului care prezintă
contribuții in extenso, publicat în reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice. *Rută
alternativă: minim cinci citări ale unui articol/studio al candidatului care prezintă contribuții in extenso,
publicat în reviste științifice din străinătate de prestigiu în domeniul științelor juridice.
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înființate prin lege, precum și ale Uniunii Juriștilor
Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu în domeniul științelor juridice *Se dublează
punctajul, dacă revista este editată în străinătate, într-o limbă de largă circulație. Se adaugă câte un punct
suplimentar pentru fiecare trei ani consecutive de vechime în funcția de redactor.
Coordonator de volume publicate la edituri naționale cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice.
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri din străinătate (din categoriile menționate la
Definiții în anexa Ordinului)
Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice. *Se dublează
punctajul pentru revistele din străinătate.
Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale. *Se dublează punctajul pentru conferințe
internaționale.
Keynote speaker la conferinţe/ Speaker la conferinţe/ Moderator la conferinte. *Punctajul se dublează pentru
conferințele internaționale.
Coordonarea unor programe de studii universitare. *Punctajul se dublează dacă programul este oferit în
limbi de largă circulație internațională. Punctajul se triplează dacă programul este oferit în limbi de largă
circulație internațională și timp de trei ani consecutive jumătate din studenții înscriși în program sunt străini.
Mobilități de predare în cadrul programelor de cooperare internațională (Erasmus, Fullbright, DAAD, etc.)
Profesor asociat/visting/cadru universitar la o universitate din străinătate

2
0,2
0,4
5
1
1
2
0,5
1
2*/1*/0,5*
1
1
2/lună de misiune
1/

Studii și perfecționare în străinătate: master la o universitate din străinătate
Studii și perfecționare în străinătate: doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție din străinătate
Studii și perfecționare în străinătate: efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin o lună la o
universitate din străinătate
Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative/
Constituție, coduri fundamentale/
Coduri specializate sau profesionale, alte acte normative

Semnătură olografă candidat:______________
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23
24
25

2
0,5
1

Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene organizate de profesiile juridice
Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, instituții publice sau corpuri profesionale
Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice
-din învățământul juridic superior
- din învățământul preuniversitar

0,2
0,1
0,1

26

Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile electorale

27

Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea publică a tezelor de doctorat

0,5

Membru al Consiliul Național de Atestare a Titulurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului
3
Național al Cercetării Științifice, al consiliul sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare
a Calității în Învățământul Superior
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE) - punctaje minime obligatorii asistent = 10 p; lector =50 p; conferentiar univ=100 p;
profesor univ=150 p
Note: 1 Elementul pentru care se acordă punctajul este prevăzut în Anexa 04 la prezenta metodologíe - Date pentru domeniul Științe Juridice.
28

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
Punctajul total al probei I
__________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
PUNCTAJUL FINAL

Președinte Comisie
______________________

_______________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

________________

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 19: UMFST-REG-05-F19-Ed.19
*Se aplică pentru :
Facultatea de Economie și Drept - Domeniul Științe Administrative
FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME___________________________________CNP______________________________ Postul pentru care
candidează______________________________ Departamentul ___________________________________________Poziția ______________ Facultatea
___________________________________________________
I.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI A CALITĂȚILOR DIDACTICE
Nr.
Punctaj atribuit fiecărei
Autoevaluare60
Crt.
Indicatori
unităti1
(Total = Nr. x punctaj
unitar)
1
Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f care este mai mare sau egal cu 0,1
(2+4*f) * 2/n
Articole in reviste cotate ISI avand factor de impact f mai mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel puţin 3,
2*m/n
respectiv 2 din bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste care au avut o cotație națională B sau
2
B+ înainte de 2011, capitole în volume publicate la edituri cu prestigiu international (A1) sau la edituri cu
prestigiu recunoscut (A2).
3
Cărţi publicate ca unic autor
10*m
4
Cărţi publicate în calitate de coautor având n coautori
6*m/n
5
Cărţi coordonate având n coordonatori
5*m/n
6
Studii/capitole având n autori în volume colective (volume cu ISBN)
2*m/n
Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 3 din bazele de date internaţionale
0,5*m/n
7
recunoscute sau termeni de minimum o pagină în enciclopedii/dicţionare de specialitate
Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puţin una din bazele de
1*m/n
8
date internaţionale recunoscute, traduceri ale unor lucrări fundamentale din domeniul științelor sociale.
Citari ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, în cărți, capitole de cărți sau
(0,2+4*f)*2/n
volume ori în reviste indexate în baze de date internaţionale (nu se iau în calcul autocitările). n este numărul
9
de autori ai publicaţiei citate, sau recenzii la cărțile de autor publicate în reviste indexate în baze de date
internaționale.
Editor al unei reviste editate in strainatate care este indexata ISI sau indexata de o bază de date
5
internatională recunoscută; Membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste
10
11
60

Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională

3
2
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recunoscută; Membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

12
13
14
15
16
17
18

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internaţional;
Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii-colecții;
Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură din ţară;
Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii-colecții.
Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000 lei de o entitate din
străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000 lei de o entitate din ţară
Profesor invitat (visiting) la o universitate de prestigiu din strainatate (titular de curs finalizat prin evaluarea
studenților);
Profesor -cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din strainatate pentru o perioada de cel putin
o luna; Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an academic la o universitate de
presigiu din străinătate sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizată în străinătate
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizată în ţară
Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare
Iniţierea de programe de studii universitare /Introducerea de cursuri noi/ Publicare cursuri pentru studenţi

19

1
4
2
2
1
7
5
10
5
3
1
0,5
0,5
2
0,5
1*m/n
1

Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanţat pe bază de competiţie în
valoare de cel puţin 100.000 lei
Membru al Consiliul Național de Atestare a Titulurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului
1
Național al Cercetării Științifice, al consiliul sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare
21
a Calității în Învățământul Superior, CNFIS (se punctează un singur mandate). Premii ale unor Academii și
Asociații științifice.
Studiu, individual sau colectiv, de evaluare şi fundamentare de politici publice elaborat, în urma unor
2*m/n
22
concursuri de selecţie, pentru diverse instituţii publice guvernamentale/organizaţii internaţionale/centre de
cercetare
Participare în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor ori a proiectelor de dezvoltare
1
23
instituţională, socială şi regională; transfer de cunoaştere şi instrumente de politici; asistenţă pentru
dezvoltare ş.a, finanţate de o entitate regională, naţională sau din străinătate
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE) - punctaje minime obligatorii asistent = 10 p; lector =50 p; conferentiar univ=100 p;
profesor univ=150 p
Note: 1 Elementul pentru care se acordă punctajul este prevăzut în Anexa 04 la prezenta metodologíe - Date pentru domeniul Științe Administrative.
20

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
Punctajul total al probei I
__________________ Total Grilă + 70 puncte max.
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II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluari)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
 Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 20: UMFST-REG-05-F20-Ed.19
Se aplică pentru:
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Inginerie electrică
FISA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME ________________________________ PRENUME __________________________________________________ CNP ______________________________________ Postul
pentru care candidează _______________________________ Departamentul _____________________________________________________________________
Poziția __________________ Facultatea _________________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

Domeniul
activităţilor

Punctaj atribuit
fiecărei unităti/
Autoevaluare

Categorii şi restricţii / Subcategorii
1.1 Cărţi și capitole în cărți de specialitate
1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor: Profesor minimum 4; Conferențiar minimum 2; CS I
minimum 2; CS II minimum 1

nr. pagini/ (2*nr.
autori)

A1.1.1.1 Internaţionale
1.
2.

1.

Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

nr. pagini/ (5*nr.
autori)

A1.1.1.2 Naţionale
1.
2.
1.2 Suport didactic
1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic: Profesor minimum 2 din care 1 ca prim autor;
Conferențiar minimum 1; CS I și CS II – fără restricții
1.
2.
1.2.2 Îndrumare de laborator/ aplicații: pentru Profesor minimum 2 din care minimum 1 prim
autor; Conferențiar minimum 1; CS I și CS II – fără restricții
1.
Semnătură olografă candidat:______________

nr. pagini/ (10*nr.
autori)

nr. pagini/ (20*nr.
autori)
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2.
1.3 Coordonare de programe de studii, organizare și coordonare de formare continua și
proiecte educaționale (POS, ERASMUS, sa)
Punctaj unic pentru fiecare activitate
1.

10

2.
Punctaj obținut

2.

Activitatea de
cercetare (A2)

2.1 Articole în extenso în reviste cotate WOS Clarivate Analytics(1), în volume proceedings
indexate WOS Clarivate Analytics și brevete de invenție indexate WOS-Derwent
2.1.1 Profesor/ CS I: Minimum 10 articole din care minimum 4 ca prim autor și minimum 4 în
reviste
1.
2.
2.1.2 Conferențiar/ CS II: Minimum 7 articole din care minimum 2 ca prim autor și minimum 2
în reviste
1.
2.
2.2 Articole în reviste și în volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date
internaționale (BDI(3))
2.2.1 Profesor/ CS I: Minimum 20 articole din care minimum 5 în reviste
1.
2.
2.2.2 Conferențiar/ CS II: Minimum 15 articole din care minimum 2 în reviste
1.
2.
2.3 Brevete de invenție indexate în alte baze de date
2.3.1 Internaționale
1.
2.
2.3.2 Naţionale
1.
2.
Semnătură olografă candidat:______________

(25+20 * factor
impact(2))/nr. autori

20/ nr. Autori
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2.4 Granturi/ proiecte câștigate prin competiție națională/ internațională (4)
2.4.1 Director/ responsabil proiect partener: minimum 2 pentru Profesor/ CS I; minimum 1
pentru Conferențiar/ CS II;
20 * ani de
desfășurare

2.4.1.1. Internaţionale
1.
2.

10 * ani de
desfășurare

2.4.1.2. Naţionale
1.
2.
Membru în echipă

4 * ani de
desfășurare

2.4.2.1. Internaţionale
1.
2.

2 * ani de
desfășurare

2.4.2.2. Naţionale
1.
2.
2.5 Contracte de cercetare/ consultanță (valoare echivalentă de minimum 2000 Euro )

5 * ani de
desfășurare

2.5.1 Director/ responsabil proiect partener
1.
2.

2 * ani de
desfășurare

2.5.2 Membru în echipă
1.
2.
Punctaj obținut
Recunoaşterea
3.
și impactul
activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste WOS și volumele conferințelor WOS(5)

5/ nr. autori ai
articolului citat

3.1.1 Profesor/ CS I: minimum 10 citări
Semnătură olografă candidat:______________
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1.
2.
3.1.2 Conferențiar/ CS II: minimum 7 citări
1.
2.
3/ nr. autori ai
articolului citat

3.2 Citări în reviste și volumele conferințelor BDI(5)
3.2.1 Profesor/ CS I: minimum 20 citări
1.
2.
3.2.2 Conferențiar/ CS II: minimum 10 citări
1.
2.
3.3 Prezentări invitate în plenul unor manifestări științifice naționale și internaționale și
Profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS)
Punctaj unic pentru fiiecare activitate
3.3.1 internaționale
1.
2.
3.3.2 naționale
1.
2.
3.4 Membru în colective de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor
științifice, Organizator de manifestări științifice, Recenzor pentru reviste și manifestări
științifice naționale și internaționale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă, manifestare
științifică și recenzie)

20

5

10

3.4.1 WOS
1.
2.
3.4.2 BDI
1.

6
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2.
3.4.3 Naționale și internaționale neindexate
1.
2.
3.5 Referent în comisii de doctorat
3.5.1 internaționale
1
2
3.5.2 naționale
1.
2.
3.6 Premii
Academia Română
1.
2.
ASAS, AOSR, academii de ramură și CNCS
1.
2.
Premii internaționale
1.
2.
Premii naționale în domeniu
1.
2.
3.7 Membru în academii, organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale și
internaționale, apartenență la organizații din domeniul educației și cercetării
3.7.1 Academia Română
1.
3.7.2 ASAS, AOSR și academii de ramură
1.
2.

Semnătură olografă candidat:______________
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3.7.3 Conducere asociații profesionale
Internaționale
1.
2.
Naționale
1.
2.
3.7.4 Asociații profesionale
Internaționale
1.
2.
Naționale
1.
2.
3.7.5 Consilii și organizații în domeniul educației și cercetării
Conducere
1.
2.
Membru
1.
2.

30

10

5

2

15

10

Punctaj obținut
PUNCTAJ TOTAL (SUMA PUNCTAJELOR INTERMEDIARE)
Note:
(1)
Conform situației curente de pe side-ul WOS (Web of Science) Clarivate Analytics; o revistă cotată WOS este echivalentă cu o revistă cotată ISI conform Ordinului de Ministru
(MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011;
(2)
Factorul de impact al revistei menționat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS și pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact
considerat va fi egal cu 0;
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(3)

Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în
reviste/proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional: Scopus, IEEE Xplore, Elsevier Science Direct, Engineering Village, Compendex, INSPEC,
Springerlink, Cabi, EBSCO, CSA ILLUMINA/PROQUEST, Index Copernicus și Urlich’s;
(4)
Nu se consideră în această categorie proiectele/granturile de tip POSDRU (POCU), POSCCE (POC), ERASMUS (ERASMUS PLUS), COMENIUS, bursele postdoctorale și alte tipuri de
proiecte similare care nu prezintă un caracter predominant de cercetare; se consideră numai proiectele/granturile relevante pentru profilul postului scos la concurs / domeniul de
abilitare;
(5)
Autocitările sunt excluse (se consideră autocitare existența unui autor/coautor comun între lucrarea citată și lucrarea care citează).

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)
unde: kpi – indice specific domeniului (i=1,2 și 3) și tipului (p) de activitate (conform tabelului 1).
Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.

3. Condiții minimale (A1,i=1,2 și 3)
Nr.
crt.
Domeniul de activitate

Condiții conferențiar

Condiții CS II

Condiții profesor

Condiții CS I

1
Activitatea didactică/ profesională (A1)
2
Activitatea de cercetare (A2)
3
Recunoașterea și impactul activității (A3)
TOTAL

Minimum 60 puncte
Minimum 180 puncte
Minimum 60 puncte
Minimum 300 puncte

Minimum 20 puncte
Minimum 220 puncte
Minimum 60 puncte
Minimum 300 puncte

Minimum 120 puncte
Minimum 360 puncte
Minimum 120 puncte
Minimum 600 puncte

Minimum 40 puncte
Minimum 440 puncte
Minimum 120 puncte
Minimum 600 puncte

Categoria

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări) __________________
Punctajul total al probei I
____________________ Total Grilă + 70 puncte max.
II. PROBA SCRISĂ (numai pentru posturile de asistent universitar)
Punctajul obtinut (media celor 5 evaluări)
(minim 70 puncte - maxim 100 puncte)
___________________
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
 Conținutul prezentării , strategie, realism, mijloace, identif. oportunități, riscuri (media celor 5 evaluari) - max 60 p
_____
 Calitatea expunerii (media celor 5 evaluari)
- max 20 p
_____
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Modul de răspuns la întrebarile comisiei/publicului (media celor 5 evaluari)

- max 20 p

Punctajul obținut (minim 70 puncte - maxim 100 puncte)

_______________

PUNCTAJUL FINAL

________________

Președinte Comisie
______________________

(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Semnătură olografă candidat:______________

_____

Secretar comisie
_______________

Pagina nr __ 103

Cod: UMFST-REG-05-Ediţia 19
Nr. anexe: 31
Pagina: 104 din 139
Anexa 21: UMFST-REG-05-F21-Ed.19
Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură și urbanism

FIȘA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universității
(se completează de către candidat)

Post …………………………………………………… Poziția ………………..
Departamentul ………………………………………………………………..
Disciplina/disciplinele postului ……………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................

Candidat:

…………………………………………………………………...

Data

nașterii:

………………………………………………..
Funcția actuală: ………………………………………… Instituția: ……………………………………………………………………….

1. Studii universitare de licență și masterat

Nr.crt.

Instituția de învățământ superior

Facultatea/Specializarea

Anul absolvirii

Media de
promovare a
studiilor
universitare61

Tema tezei

Anul obținerii
titlului de
doctor

Calificativul
tezei

1.

2. Studii de doctorat

Nr.crt.

Instituția organizatoare de studii
universitare de doctorat

1.

3. Grade didactice sau de cercetare

61

Pentru studii cu cicluri de licență și master distincte, se indică media aritmetică a mediilor de absolvire a celor două cicluri
de studii. În cazul absolvirii mai multor programe de master, se ia în considerare primul master absolvit ca finalizare a
calificării de bază la nivel 7 EQF.

Cod: UMFST-REG-05-Ediţia 19
Nr. anexe: 31
Pagina: 105 din 139
Nr.crt.

Instituția

Domeniul de activitate

Perioada

Gradul

1.
4. Realizări profesional-științifice62

4.1.

Vizibilitatea rezultatelor
activității de cercetareproiectare

Se fac referiri la comunicări științifice, publicații, premii.
Se evidențiază:
capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele activității de
cercetare-proiectare către mediul economic sau social, ori de a populariza propriile
rezultate profesionale și ştiinţifice;
relevanţa și impactul rezultatelor profesionale și ştiinţifice, din perspectiva
domeniului și conținutului postului vizat.

4.2.

Experiența semnificativă
pentru postul în concurs

Se prezintă realizările profesionale în domeniul postului (obligatoriu proiecte realizate
pentru posturile în departamentele de ”proiectare”) și experiența de predare la nivel
universitar.
Se evidențiază:
capacitatea de a conduce proiecte relevante din perspectiva domeniului și ariei
disciplinare a postului vizat;
capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor profesionale și ştiinţifice
ale candidatului, în funcţie de specificul domeniului;
capacitatea de a îndruma studenţi și/sau tineri cercetători;
experienţa profesională în UMFST și în alte instituţii de învăţământ superior, instituții
de cercetare sau firme de proiectare, după caz..

4.3.

Calitatea activității
didactice/de cercetare
prestate (după caz)

Pentru posturile didactice: se evidențiază (cu argumente) calitatea activității didactice
desfăşurate anterior concursului, ca titular sau asociat (pregătirea și organizarea predării;
valoarea științifică și actualizarea permanentă a conținutul predării; contribuții personale
ce transcend rutina). După caz, se fac referiri la:
evaluarea din partea studenților
evaluarea din partea directorului de departament
rezultatele obținute de studenții îndrumați
îndrumarea și formarea de tinere cadre didactice
Pentru posturile de cercetare: se evidențiază (cu argumente) calitățile de cercetător
demonstrate în cadrul unor proiecte, burse și granturi de cercetare în care candidatul a
fost implicat; aplicații depuse și finanțări obținute; relevanţa naţională şi internaţională a
proiectelor, resursele financiare mobilizate, resursa umană implicată. După caz, se fac
referiri la:
evaluarea din partea directorului de proiect
evaluarea din partea colegilor de echipă
îndrumarea și formarea de tineri cercetători.

4.4.

Contribuții la
consolidarea și prestigiul
comunității academice a
UMFST

Se evidențiază (cu argumente):
integrarea în colectiv și raporturile cu colegii, contribuții la coagularea colectivului,
spirit de echipă, deschidere spre dialog;
organizarea și participarea la manifestări cultural-științifice interne;
susținerea imaginii și prestigiului universității la nivel național și internațional;
susținerea realizării unor proiecte de importanță majoră în cadrul UMFST, inclusiv
prin aplicații depuse în cadrul unor programe de finanțare prestigioase; relevanţa
naţională şi internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate, resursa
umană implicată;
- disponibilitate şi implicare în activităţi organizatoric-administrative permanente sau
ocazionale, în cadrul departamentului /facultăţii /universităţii; spirit de inițiativă.

62

Se prezintă realizările din intervalul trecut de la ultima promovare, respectiv din ultimii 3 ani pentru candidații la
posturi de asistent sau cercetător sau ultimii 5 ani pentru candidații proveniți din afara învățământului universitar.
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Data ..........................................

Semnătura candidatului .......................................

Membrii Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor:
___________________

___________________
(nume, semnătură)

Comisia de examen
Președinte Comisie
Membrii Comisiei

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

____________________
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Anexa 22: UMFST-REG-05-F22-Ed.19
*Se aplică pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – Domeniul Arhitectură și urbanism (în lb. Engleză)

FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME________________________________PRENUME__________________________________________________CNP___________________________________
___ Postul pentru care candidează ______________________________ Departamentul
_____________________________________________________________________
Poziția __________________ Facultatea
_________________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt.
I1

Categorii şi restricţii / Subcategorii

Punctaj atribuit
fiecărei unităti/
Autoevaluare

Elementul pentru
care se acorda
punctajul

20*n/10*n

Pe carte /capitol

15*n

Pe carte

I2

Cărți de autor/capitole publicate la edituri cu prestigiu
internațional*
Cărți de autor/capitole publicate la edituri cu prestigiu național*

I3

Capitole de autor cuprinse în cărți publicate la edituri cu prestigiu național*

10*n

Pe capitol

I4

Articole in extenso în reviste științifice de specialitate*

10*n

Pe articol

I5

10*n

Pe articol

5*n

Pe articol

5*n

Pe articol

I8

Articole in extenso în reviste științifice indexate ISI Arts & Humanities Citation Index, ScopusCopernicus, ERIH și clasificate în categoria INT1 sau INT2 în acest index, sau
echivalente in domeniu*
Articole in extenso in reviste științifice indexate ERIH și
clasificate in categoria NAT
Articole in extenso in reviste științifice recunoscute în domenii
conexe*
Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri de prestigiu internațional*

10*n

Pe studiu

I9

Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri de prestigiu național*

7*n

Pe studiu

I10

Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri recunoscute în domeniu*,
precum și studii aferente proiectelor*

7*n/5*n

Pe studiu de
cercetare

I6
I7

AUTOEVAL
UARE

Evaluare
comisie
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I11

I12

I13

I14

I15

I16

Publicații in extenso în lucrări ale conferințelor științifice de arhitectură, urbanism, peisagistică,
design și restaurare, precum și ale științelor conexe -pentru specializări transdisciplinare, la nivel
internațional/ național/local
Coordonator publicație/coordonator de ediție la publicații și edituri internaționale/naționale;
keynote speaker,la conferințe și comunicări științifice internationale /nationale,review-er la
conferințe și comunicări științifice internaționale/naționale
Susținere comunicare publică în cadrul conferințelor, colocviilor, seminariilor
internaționale/naționale
Proiect de arhitectură, restaurare, cu un program de mare complexitate de importanță
națională sau regională, edificat/autorizat** Gradul de complexitate a temei-program, cu
referire în plus la nivelul rezolvării de partiu, de structura, al contextului amplasamentului;
fundamentare conceptuală, inovație, precum și a specialităților implicate.
Proiect de arhitectură, restaurare, design, de specialitate, demare complexitate la nivel zonal
sau local, edificat/ autorizat**
Cu un grad de complexitate în consecință la nivelul rezolvării arhitecturale tehnice, de
amplasament.
Proiect de amenajarea teritoriului și peisaj la nivel macro-teritorial: național, transfrontalier,
interjudețean/la nivel mezzo-teritorial: județean, periurban, metropolitan/strategii de
dezvoltare, studii de fundamentare, planuri de management și mobilitate) avizate**
Proiect urbanistic și peisagistic la nivelul Planurilor Generale/Zonale ale Localităților (inclusiv
studii de fundamentare, de inserție, de oportunitate) avizate**
Studii de cercetare, granturi și proiecte de cercetare internaționale/naționale/locale (MEN,
CNCS, CEEX, MDRL), realizate prin centrele de cercetare ale Universității/alte centre universitare
și/academice)**
Contribuții la activitatea Centrului de cercetare - proiectare al Universității prin atragerea și
realizarea de proiecte de urbanism, arhitectură, restaurare, design, proiecte de specialitate,
studii cu componentă notabilă de cercetare și complexitate****
Premii/mențiuni/nominalizări/selecționări obținute la concursuri internaționale de proiecte
organizate potrivit regulamentului UNESCO- UIA, ( Union Internationale des Architectes),
Consiliul European al Urbanistilor ECTP, Federatia Internationala a Peisagistilor IFLA, AEEA, RIBA,
Arhitect's Council of Europe, The Royal Town Planning Institute RTPI,UNISCAPE, etc.) precum și
de altă instituție de profil de nivel mondial sau european, în breasla arhitecților, urbaniștilor,
planificatorilor urbani, peisagiștilor și designerilor

15*n /10*n/5*n

prin proiect/studiu
aferent proiect
Pe publicație

15/10*n/10/8*n/6/3
*n

Pe
publicație/eveniment

5*n/3*n

Pe susținere

30*n/20*n

Pe proiect

15*n/10*n

Pe proiect

30*n/15*n/10*n

Pe proiect

20*n/15*n

Pe proiect

20*n/15*n/10*n

Pe proiect

20*n

Pe proiect

50*n/30*n/10*n

Pe
premiu/nominalizare
/
selecționare
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I17

Premii/mentiuni/nominalizări/selecționări obținute pentru concursuri naționale de proiecte
(organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de OAR/UAR/RUR,
Concursuri RUR - Registrul Urbanistilor din Romania)

I18

Premii/mențiuni/nominalizări la Bienala,Anuală de Arhitectura București ori premii/nominalizări
la alte concursuri și licitații publice câștigate la nivel național, regional și/sau local de arhitectură,
urbanism, peisagistică și design***
Profesor asociat, visiting/cadru didactic asociat la o universitate din străinătate pentru o
perioada de cel puțin o săptămână/efectuarea unui stagiu postdoctoral cu durată de cel puțin
un semestru, sau obținerea unei diplome de master/absolvirea unui curs de specialitate la o
universitate din străinătate/obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate
recunoscută/acreditată
Expoziții profesionale în domeniu organizate la nivel internațional /național sau local în calitate
de autor, coautor, curator

I19

I20
I21
I22

I23

I24

Organizator/curator expozitii la nivel international/national
Membru în structuri de conducere ale unor asociații si organizații profesionale,
internaționale/naționale ( OAR, UAR, RUR)/membru în comisii de specialitate
internaționale/naționale (MDRAP, MEN, CNCS, ARACIS)/membru în jurii internaționale,
naționale, locale de arhitectură, urbanism, teorie și istorie a arhitecturii, peisagistică, design,
expert internațional/național, membru al academiilor
Organizator sau coordonator, congrese internaționale/naționale, manifestări profesionale cu
caracter extracurricular, concursuri de proiecte studențești în străinătate și/în țară, workshopuri si masterclass, în străinătate/în țară

Conducător de doctorat/în co-tutela la nivel național/internațional

30*n/20*n/10*n

10*n/5*n

5*n/5*n/10*n/
20*n

10/5*n/5/3*n/3/1*n

Pe
premiu/nominalizare
/
selecționare
Pe
premiu/nominalizare

Pe tip de activitate

Pe expoziție

10*n/
5*n

Pe expoziție

10*n/5*n

Pe comisie

10*n-5*n/
5*n-3*n/3*n-1*n

Pe tip de activitate

5*n1/5*n1/
7*n1

n1 - nr. studenți care
au susținut teza în
ultimul an univ

Punctaj obținut

Note:
* Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componența de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se
ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național ( BDI si BDN)
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** Autor, șef proiect/studiu coordonator proiect/studiu complex sau director de proiect/studiu se va lua în considerație punctajul indicat în întregime/ca șef proiect
secțiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării, punctajul indicat se va împărți la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componentei
acestuia, punctajul se va împărți la numărul de autori.
*** Deoarece nu există încă recunoașterea de către CNADTCU a Publicațiilor în domeniu și a Organizațiilor Profesionale specifice, se propune luarea în consideratie a
BDI, BDN și a Organizațiilor Profesionale de prestigiu recunoscut pentru Arhitectura și Urbanism, precum și pentru domenii conexe, la nivel internațional și/sau
național
**** Valoarea punctajului variază între 30-50pct/n în funcție de gradul de complexitate, importanța la nivel local/național/internațional a proiectului precum si de
valoarea sa contractuala. Punctajul obținut este independent de punctajele obținute la rubricile I12 - I14
***** O lucrare: proiect, studiu, publicatie, etc. - va fi luată în considerație o singură dată, la criteriul corespunzator, cu punctaj maxim ( ex. în cazul premiilor la un
concurs)
DEFINIȚII ȘI CONDIȚII
n reprezintă:







Numărul de publicații - carte/articol/studiu/proiect la care candidatul este autor, coautor sau membru în colectiv
Numărul de activități/evenimente
Lista concursurilor naționale sau regionale de Arhitectură și Urbanism recunoscute de comisia de specialitate a Consiliului Național de
Atestare a Titlurior, Diplomelor și Certificatelor Universitare-CNATDCU, se stabilește prin decizie a biroului comisiei de specialitate și se
publică pe site-ul web al CNATDCU
Lista conferințelor la nivel mondial sau european de Arhitectură și Urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabilește
prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate și se publică pe site-ul Web al CNATDCU
Lista publicațiilor de prestigiu internațional și național în domeniile de specialitate și în cele conexe, recunoscute de comisia de specialitate a
CNATDCU, se stabilește prin decizie a acestei comisii de specialitate și se publică pe site-ul web al CNATDCU

CONDIȚII PRIVIND ÎNDEPLINIREA CUMULATIVĂ A STANDARDELOR:
Criteriu Denumire criteriu
Standardul pentru
profesor universitar /
CS I
C1
Suma punctajului pentru indicatorii I1-I10 - >80
I19 -I24
C2
Suma punctajului pentru indicatorii I12-I18 >80
C3
Suma punctajului pentru indicatorul I11
>40
C4
Suma punctajului pentru indicatorii I1 - I24 >200

Standardul pentru
conferențiar universitar /
CS II
>60
>60
>30
>150

Punctajul calculat de către candidat ______________________________ Semnătura __________________________________
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Punctajul acordat de Comisie (media celor 5 evaluări)
__________________
PUNCTAJUL FINAL
(suma punctajelor la cele 2 - 3 evaluări)
Președinte Comisie
______________________

________________

Membrii Comisiei
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Secretar comisie
_______________
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Anexa 23: UMFST-REG-05-F23-Ed.19
Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură

Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
(FIȘA DE EVALUARE a candidatului pentru ocuparea unui post de ASISTENT UNIVERSITAR / CS)
(se completează de către fiecare membru al comisiei)
Numele şi prenumele candidatului
......................................................................................................................................
Post .................................................. Poziția .................. Departamentul
............................................................................

Criterii de evaluare

B1.

Punctaj
acordat

Punctaj
maxim

Nivelul de performanță la finalizarea studiilor universitare

Punctajul se diferențiază funcție de media de promovare a studiilor universitare. Pentru studii cu cicluri de licență și master
distincte, se ia în considerare media aritmetică a mediilor de absolvire a celor două cicluri
de studii. *)

5p

Vizibilitatea rezultatelor activității de cercetare-proiectare
B2.

Se iau în considerare comunicări științifice, publicații, premii.
Se evaluează: capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele activității de cercetare- proiectare către
mediul economic sau social, ori de a populariza propriile rezultate profesionale și ştiinţifice; relevanţa și impactul
rezultatelor profesionale și ştiinţifice, din perspectiva domeniului și conținutului
postului vizat.

10p

Experiența semnificativă pentru postul în concurs și potențialul de
dezvoltare a carierei universitare
B3.

Se au în vedere realizările profesionale în domeniul postului (obligatoriu proiecte realizate pentru posturile în
departamentele de ”proiectare”) și experiența de predare la nivel universitar.
Se evaluează: capacitatea de a conduce proiecte relevante din perspectiva domeniului postului vizat; capacitatea de a
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor profesionale și ştiinţifice ale candidatului, în funcţie de specificul domeniului;
capacitatea de a îndruma studenţi și/sau tineri cercetători; experienţa profesională
în UAUIM și în alte instituţii de învăţământ superior, instituții de cercetare sau firme de proiectare, după caz.

10p

Calitatea activității didactice/de cercetare prestate
B4.

- Pentru posturile didactice - se evaluează calitatea activității didactice desfăşurate anterior concursului, ca titular sau
asociat (pregătirea și organizarea predării; valoarea științifică și actualizarea permanentă a conținutul predării; contribuții
personale ce transcend rutina). Se iau în considerare: evaluarea din partea studenților; evaluarea din partea directorului
de departament; rezultatele obținute de studenții îndrumați.
- Pentru posturile de cercetare - se evaluează calitățile de cercetător demonstrate în cadrul unor proiecte, burse și
granturi de cercetare în care candidatul a fost implicat. Se pot face referiri la: aplicații depuse și finanțări obținute;
relevanţa naţională şi internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate,
resursa umană implicată; evaluarea din partea directorului de proiect și/sau din partea colegilor de echipă.

25p

Contribuții la consolidarea și prestigiul comunității academice
B5.

C1.

Se evaluează: integrarea în colectiv și raporturile cu colegii, contribuții la coagularea colectivului, spirit de echipă,
deschidere spre dialog; organizarea și participarea la manifestări cultural-științifice interne; susținerea imaginii și
prestigiului universității la nivel național și internațional; susținerea realizării unor proiecte de importanță majoră în cadrul
UAUIM, inclusiv prin aplicații depuse în cadrul unor programe de finanțare prestigioase; relevanţa naţională şi
internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate, resursa umană implicată; disponibilitate şi implicare în
activităţi organizatoric-administrative permanente
sau ocazionale, în cadrul departamentului/facultăţii/universităţii; spirit de inițiativă.

Probă scrisă
(verificarea cunoştinţelor de specialitate cu referire la principala disciplină din structura postului didactic, respectiv în
domeniul cercetării)

20p

15p
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C2.

Probă practică

15p

(critica și răspunsul personal aplicat studiului de caz propus candidatului - lucrare de seminar, proiect de atelier sau
proiect de cercetare, după caz)

TOTAL

100p

Cu referire la criteriile B2-B5 se evaluează activitatea desfășurată în ultimii 3 ani.
Pentru ocuparea postului sunt necesare minimum 70 de puncte din totalul de 100.

Evaluator ............................................................................... Semnătura ............................. Data .....................................
*)
Media de promovare a studiilor univ.
Punctaj concurs post

< 7.00
1p

7.00-7.49
2p

7.50-7.99
3p

8.00-8.49
4p

³ 8.50
5p
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Anexa 24: UMFST-REG-05-F24-Ed.19
Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură

Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
(Fisa de evaluare a candidatului pentru ocuparea unui post de LECTOR (ȘEF LUCRĂRI) / CS III)
(se completează de către fiecare membru al comisiei)
Numele şi prenumele candidatului ......................................................................................................................................
Post .................................................. Poziția .................. Departamentul ............................................................................

Criterii de evaluare

B1.

Punctaj
acordat

Punctaj
maxim

Nivelul de performanță la finalizarea studiilor universitare

Punctajul se diferențiază funcție de media de promovare a studiilor universitare. Pentru studii cu cicluri de licență și master
distincte, se ia în considerare media aritmetică a mediilor de absolvire a celor două cicluri
de studii. *)

5p

Vizibilitatea rezultatelor activității de cercetare-proiectare
B2.

Se iau în considerare comunicări științifice, publicații, premii.
Se evaluează: capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele activității de cercetare- proiectare către
mediul economic sau social, ori de a populariza propriile rezultate profesionale și ştiinţifice; relevanţa și impactul
rezultatelor profesionale și ştiinţifice, din perspectiva domeniului și conținutului
postului vizat.

10p

Experiența semnificativă pentru postul în concurs și potențialul de
dezvoltare a carierei universitare
B3.

Se au în vedere realizările profesionale în domeniul postului (obligatoriu proiecte realizate pentru posturile în
departamentele de ”proiectare”) și experiența de predare la nivel universitar.
Se evaluează: capacitatea de a conduce proiecte relevante din perspectiva domeniului postului vizat; capacitatea de a
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor profesionale și ştiinţifice ale candidatului, în funcţie de specificul domeniului;
capacitatea de a îndruma studenţi și/sau tineri cercetători; experienţa profesională
în UAUIM și în alte instituţii de învăţământ superior, instituții de cercetare sau firme de proiectare, după caz.

20p

Calitatea activității didactice/de cercetare prestate
B4.

- Pentru posturile didactice - se evaluează calitatea activității didactice desfăşurate anterior concursului, ca titular sau
asociat (pregătirea și organizarea predării; valoarea științifică și actualizarea permanentă a conținutul predării; contribuții
personale ce transcend rutina). Se iau în considerare: evaluarea din partea studenților; evaluarea din partea directorului
de departament; rezultatele obținute de studenții îndrumați.
- Pentru posturile de cercetare - se evaluează calitățile de cercetător demonstrate în cadrul unor proiecte, burse și
granturi de cercetare în care candidatul a fost implicat. Se pot face referiri la: aplicații depuse și finanțări obținute;
relevanţa naţională şi internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate,
resursa umană implicată; evaluarea din partea directorului de proiect și/sau din partea colegilor de echipă.

25p

Contribuții la consolidarea și prestigiul comunității academice
B5.

Se evaluează: integrarea în colectiv și raporturile cu colegii, contribuții la coagularea colectivului, spirit de echipă,
deschidere spre dialog; organizarea și participarea la manifestări cultural-științifice interne; susținerea imaginii și
prestigiului universității la nivel național și internațional; susținerea realizării unor proiecte de importanță majoră în cadrul
UAUIM, inclusiv prin aplicații depuse în cadrul unor programe de finanțare prestigioase; relevanţa naţională şi
internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate, resursa umană implicată; disponibilitate şi implicare în
activităţi organizatoric-administrative permanente
sau ocazionale, în cadrul departamentului/facultăţii/universităţii; spirit de inițiativă.

20p

Probă practică
C2.

(prelegere de curs aferentă principalei discipline din structura postului, pe o temă indicată de comisie cu 48 de ore
înainte, respectiv susținerea și argumentarea unui proiect personal de cercetare, în funcție de natura, domeniul și
conținutul postului)
Se evaluează: cunoştinţele de specialitate, capacitatea de a structura prelegerea în raport cu tema și timpul alocat,
abilitățile de comunicare.

15p
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C3.

Probă orală (interviu)

5p

(scurtă prezentare a celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi a planului personal de
dezvoltare a carierei universitare în fața comisiei, urmată de discuții)

TOTAL

100p

Cu referire la criteriile B2-B5 se evaluează activitatea desfășurată în intervalul trecut de la ultima promovare, respectiv în
ultimii 5 ani pentru candidații proveniți din afara învățământului universitar.
Pentru ocuparea postului sunt necesare minimum 70 de puncte din totalul de 100.

Evaluator ............................................................................... Semnătura ............................. Data .....................................
*)
Media de promovare a studiilor univ.
Punctaj concurs post

< 7.00
1p

7.00-7.49
2p

7.50-7.99
3p

8.00-8.49
4p

³ 8.50
5p
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Anexa 25: UMFST-REG-05-F25-Ed.19
Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură

Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
(Fișa de evaluare a candidatului pentru ocuparea unui post de de CONFERENȚIAR / CS II)
(se completează de către fiecare membru al comisiei)
Numele şi prenumele candidatului ......................................................................................................................................
Post .................................................. Poziția .................. Departamentul ............................................................................

Criterii de evaluare

A1.

Nivelul de îndeplinire a standardelor naționale
Criteriu eliminatoriu. Punctajul se diferențiază în funcție de punctajul total (criteriul C4 din fișa de
verificare) acumulat peste valoarea minimă obligatorie. *)

Punctaj
acordat

Punctaj
maxim
5p

Vizibilitatea rezultatelor activității de cercetare-proiectare
B1.

Se iau în considerare comunicări științifice, publicații, premii.
Se evaluează: capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele activității de cercetare- proiectare către
mediul economic sau social, ori de a populariza propriile rezultate profesionale și ştiinţifice; relevanţa și impactul
rezultatelor profesionale și ştiinţifice, din perspectiva domeniului și conținutului
postului vizat.

10p

Experiența semnificativă pentru postul în concurs și potențialul de
dezvoltare a carierei universitare
B2.

Se au în vedere realizările profesionale în domeniul postului (obligatoriu proiecte realizate pentru posturile
în departamentele de ”proiectare”) și experiența de predare la nivel universitar.
Se evaluează: capacitatea de a conduce proiecte relevante din perspectiva domeniului postului vizat; capacitatea de a
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor profesionale și ştiinţifice ale candidatului, în funcţie de specificul domeniului;
capacitatea de a îndruma studenţi și/sau tineri cercetători; experienţa profesională
în UAUIM și în alte instituţii de învăţământ superior, instituții de cercetare sau firme de proiectare, după caz.

20p

Calitatea activității didactice/de cercetare prestate
B3.

- Pentru posturile didactice - se evaluează calitatea activității didactice desfăşurate anterior concursului, ca titular sau
asociat (pregătirea și organizarea predării; valoarea științifică și actualizarea permanentă a conținutul predării; contribuții
personale ce transcend rutina). Se iau în considerare: evaluarea din partea studenților; evaluarea din partea directorului
de departament; rezultatele obținute de studenții îndrumați; îndrumarea și formarea de tinere cadre didactice.
- Pentru posturile de cercetare - se evaluează calitățile de cercetător demonstrate în cadrul unor proiecte, burse și
granturi de cercetare în care candidatul a fost implicat. Se pot face referiri la: aplicații depuse și finanțări obținute;
relevanţa naţională şi internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate,
resursa umană implicată; evaluarea din partea directorului de proiect și/sau din partea colegilor de echipă.

30p

Contribuții la consolidarea și prestigiul comunității academice
B4.

C3.

Se evaluează: integrarea în colectiv și raporturile cu colegii, contribuții la coagularea colectivului, spirit de echipă;
deschidere spre dialog; organizarea și participarea la manifestări cultural-științifice interne; susținerea imaginii și
prestigiului universității la nivel național și internațional; susținerea realizării unor proiecte de importanță majoră în cadrul
UAUIM, inclusiv prin aplicații depuse în cadrul unor programe de finanțare prestigioase; relevanţa naţională şi
internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate, resursa umană implicată; disponibilitate şi implicare în
activităţi organizatoric-administrative permanente
sau ocazionale, în cadrul departamentului/facultăţii/universităţii; spirit de inițiativă.

25p

Prelegere publică
Se evaluează: capacitatea de a concepe și organiza discursul argumentativ; abilităţile de comunicare (retorica, logica
discursului, carismă); abilitatea folosirii imaginilor integrate prelegerii; încadrarea în timpul alocat; pertinența
răspunsurilor la întrebări.

10p
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TOTAL

100p

Cu referire la criteriile B1-B4 se evaluează activitatea desfășurată în intervalul trecut de la ultima promovare, respectiv în
ultimii 5 ani pentru candidații proveniți din afara învățământului universitar.
Pentru ocuparea postului sunt necesare minimum 70 de puncte din totalul de 100.

Evaluator ............................................................................... Semnătura ............................. Data .....................................
*)
Punctaj total (C4)
Punctaj concurs post

151-299
1p

300-499
2p

500-699
3p

700-900
4p

>900
5p
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Anexa 26: UMFST-REG-05-F26-Ed.19
Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură

Referat de apreciere asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
(Fișa de evaluare a candidatului pentru ocuparea unui post de PROFESOR / CS I)
(se completează de către fiecare membru al comisiei)
Numele şi prenumele candidatului ......................................................................................................................................
Post .................................................. Poziția .................. Departamentul ............................................................................

Criterii de evaluare

A1.

Nivelul de îndeplinire a standardelor naționale
Criteriu eliminatoriu. Punctajul se diferențiază în funcție de punctajul total (criteriul C4 din fișa de varificare)
acumulat peste valoarea minimă obligatorie. *)

Punctaj
acordat

Punctaj
maxim
5p

Vizibilitatea rezultatelor activității de cercetare-proiectare
B2.

Se iau în considerare comunicări științifice, publicații, premii.
Se evaluează: capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele activității de cercetare- proiectare către
mediul economic sau social, ori de a populariza propriile rezultate profesionale și ştiinţifice; relevanţa și impactul
rezultatelor profesionale și ştiinţifice, din perspectiva domeniului și conținutului
postului vizat.

10p

Experiența semnificativă pentru postul în concurs și potențialul de
dezvoltare a carierei universitare
B3.

Se au în vedere realizările profesionale în domeniul postului (obligatoriu proiecte realizate pentru posturile
în departamentele de ”proiectare”) și experiența de predare la nivel universitar.
Se evaluează: capacitatea de a conduce proiecte relevante din perspectiva domeniului postului vizat; capacitatea de a
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor profesionale și ştiinţifice ale candidatului, în funcţie de specificul domeniului;
capacitatea de a îndruma studenţi și/sau tineri cercetători; experienţa profesională
în UAUIM și în alte instituţii de învăţământ superior, instituții de cercetare sau firme de proiectare, după caz.

20p

Calitatea activității didactice/de cercetare prestate
B4.

- Pentru posturile didactice - se evaluează calitatea activității didactice desfăşurate anterior concursului, ca titular sau
asociat (pregătirea și organizarea predării; valoarea științifică și actualizarea permanentă a conținutul predării; contribuții
personale ce transcend rutina). Se iau în considerare: evaluarea din partea studenților; evaluarea din partea directorului
de departament; evaluarea din partea colegilor de departament; rezultatele obținute de studenții îndrumați; îndrumarea și
formarea de tinere cadre didactice.
- Pentru posturile de cercetare - se evaluează calitățile de cercetător demonstrate în cadrul unor proiecte, burse și
granturi de cercetare în care candidatul a fost implicat. Se pot face referiri la: aplicații depuse și finanțări obținute;
relevanţa naţională şi internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate,
resursa umană implicată; evaluarea din partea directorului de proiect și/sau din partea colegilor de echipă.

30p

Contribuții la consolidarea și prestigiul comunității academice
B5.

Se evaluează: integrarea în colectiv și raporturile cu colegii, contribuții la coagularea colectivului, spirit de echipă,
deschidere spre dialog; organizarea și participarea la manifestări cultural-științifice interne; susținerea imaginii și
prestigiului universității la nivel național și internațional; susținerea realizării unor proiecte de importanță majoră în cadrul
UAUIM, inclusiv prin aplicații depuse în cadrul unor programe de finanțare prestigioase; relevanţa naţională şi
internaţională a proiectelor, resursele financiare mobilizate, resursa umană implicată; disponibilitate şi implicare în
activităţi organizatoric-administrative permanente
sau ocazionale în cadrul departamentului/facultăţii/universităţii; spirit de inițiativă.

25p
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C3.

Prelegere publică
Se evaluează: capacitatea de a concepe și organiza discursul argumentativ; abilităţile de comunicare (retorica, logica
discursului, carismă); abilitatea folosirii imaginilor integrate prelegerii; încadrarea în timpul alocat; pertinența
răspunsurilor la întrebări.

TOTAL

10p
100p

Cu referire la criteriile B1-B4 se evaluează activitatea desfășurată în intervalul trecut de la ultima promovare, respectiv în
ultimii 5 ani pentru candidații proveniți din afara învățământului universitar.
Pentru ocuparea postului sunt necesare minimum 75 de puncte din totalul de 100.

Evaluator ............................................................................... Semnătura ............................. Data .....................................
*)
Punctaj total (C4)
Punctaj concurs post

201-399
1p

400-599
2p

600-799
3p

800-1000
4p

>1000
5p
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Anexa 27: UMFST-REG-05-F27-Ed.19
Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură

PONDERILE CRITERIILOR DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR1

A / CS

L / CS III

C / CS II

P / CS I

%

%

%

%

A. Standardele naționale
A1. Nivelul de indeplinire a standardelor naționale

-

-

5

5

B. Standardele universității
B1. Nivelul de performanță la finalizarea studiilor universitare

5

5

-

-

B2. Vizibilitatea rezultatelor activității de cercetare-proiectare

10

10

10

10

B3. Experiența semnificativă și potențialul de dezvoltare

10

20

20

20

B4. Calitatea activității didactice/de cercetare prestate

25

25

30

30

B5. Contribuții la consolidarea și prestigiul comunității academice

20

20

25

25

C. Probele de concurs
C1. Proba scrisă

15

C2.

Proba practică

15

C3.

Proba orală (interviu) / prelegerea publică

-

15
5

-

-

-

10

10
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100%

1

100%

100%

100%

Evaluarea se face prin punctaj, conform fișelor din Anexele 23, 24, 25, 26. La criteriile B2-B5 se evaluează activitatea desfășurată în intervalul trecut de la ultima promovare,
respectiv în ultimii 3 ani pentru candidații la posturi de asistent sau cercetător, sau ultimii 5 ani în cazul candidaților proveniți din afara învățământului universitar
.
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Anexa 28: UMFST-REG-05-F28-Ed.19
REFERAT DE APRECIERE
asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
(se completează pentru fiecare dintre candidații înscriși în concurs)
Subsemnatul/a _______________________________________________, gradul didactic_______________ Instituția
_____________________________________________, Departamentul______________________,numit referent la
concursul pentru ocuparea postului de _________________________________,
poziția______, Departamentul
________________ Disciplina_______________________, Facultatea __________________ în cadrul Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tg. Mureș, în sesiunea_______________________, în
urma Deciziei Rectorului nr.__________ din data de _______________________, în urma evaluării datelor prezentate în
dosarul de concurs și a probelor susținute de către candidatul____________________________________________ , am
constatat urmatoarele:
ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAȚIONALE MINIMALE ȘI A STANDARDELOR SPECIFICE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Candidatul indeplinește/nu indeplinește criteriile pentru ocuparea postului.
I.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE (maxim 10 puncte pentru fiecare criteriu)
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului (Punctaj)_________________
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători (Punctaj) _____________
c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activități didactice
(Punctaj)____________________________________
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social sau de a
populariza propriile rezultate ştiinţifice, în funcție de specificul domeniului în care se regăsește postul pentru care
se candidează (Punctaj) __________
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia (Punctaj)________
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare (Punctaj)__________
g) experienţa profesională a candidatului în ale instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs (Punctaj) _____
Punctaj total conform grilei de evaluare a,…,g (max. 70 puncte) ____________-Punctaj validat conform fișei de evaluare _________ puncte
Punctaj total al probei I = _____________ puncte
Candidatul are/nu are o activitate științifică, didactică și profesională corespunzătoare ocupării postului.
II.
EVALUAREA PROBEI SCRISE (doar pentru postul de asistent universitar)
Punctajul obținut în urma evaluării lucrării de verificare a cunoștințelor teoretice și practice ___________(minim 70 puncte –
maxim 100 puncte)
Candidatul deține/nu deține cunoștințele necesare pentru ocuparea postului.
III.
EVALUAREA PRELEGERII PUBLICE (maxim 100 puncte)
a) conținutul prezentării, realism, mijloace, identificare oportunități, riscuri (maxim 60 puncte) (Punctaj) ______
b) calitatea expunerii (maxim 20 puncte) (Punctaj) ______
c) modul de răspuns la întrebările comisiei (maxim 20 puncte) (Punctaj) ______
Punctaj total al probei III = __________
Candidatul deține/nu deține calitățile necesare pentru ocuparea postului.
PUNCTAJUL FINAL (PI+PII+PIII) obținut de candidat este de _________________.
În urma evaluarii candidatului __________________________________ pentru postul de ________________, în
ierarhizarea rezultatelor consider că acesta ocupă poziția _______ în raport cu ceilalti candidați (daca este cazul) și
propun ocuparea/neocuparea postului respectiv de către candidatul menționat.
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Data ___________

Semnatura ____________________
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Anexa 29: UMFST-REG-05-F29-Ed.19

RAPORT
asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de cercetare
Sesiunea _________________
Membrii Comisiei de concurs (nume, prenume, titlu didactic, afiliere instituționala):
Președinte:____________________________________________________
Membru: ____________________________________________________
Membru: ___________________________________________________
Membru: ___________________________________________________
Membru: ___________________________________________________
desemnată prin Decizia Rectorului UMFST G.E. Palade Tg. Mureș nr______din data de ____________, pentru evaluarea
candidaților înscriși la Concursul pentru ocuparea postului vacant de _______________________, poziția_______,
Disciplina______________________________,
Departamentul___________________Facultatea__________________________________, în urma desfașurării procedurii
de concurs în conformitate cu Metodologia proprie Universității, întocmesc urmatorul Raport asupra concursului:
I. DATE DESPRE CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI
1. candidați înscriși:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. candidați prezenți la concurs:
a. Proba scrisă:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Prelegerea publică:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. REZULTATE OBȚINUTE (se vor trece candidații în ordinea descrescătoare a punctajului final obținut)
Candidați înscriși
Indeplinirea
Punctaj final la
Punctaj
Punctaj
Punctaj
standardelor
evaluarea activității
proba
prelegerea
final
naționale și
științifice și
scrisă
publică
specifice
profesionale
(I)
(II)
(III)
DA
NU
1
2
3
4
5
III. EVENIMENTE DE RAPORTAT ÎN TIMPUL DERULĂRII CONCURSULUI
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV. AFIȘAREA REZULTATELOR
Rezultatele concursului au fost făcute publice în data de _______________,
___________________________________________________________________________

ora

______,

V. CONTESTATII
NU s-au înregistrat contestații/S-a depus urmatoarea contestație (contestatar, motivare):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Modul de soluționare a contestației _____________________________________________________________

prin
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La soluționarea contestației a participat, din partea conducerii Facultății/Universității, ______________________,
____________________________________în calitate de __________________________________________.
VI. DECIZIA COMISIEI DE CONCURS
COMISIA DE CONCURS propune cu:
_____voturi PENTRU, _____ voturi CONTRA, _____ ABTINERI, ca ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat
concursul sa fie făcuta de d-l/d-na __________________________________, care a avut rezultatele cele mai bune în urma
evaluării activității profesionale și științifice și a susținerii probelor de concurs.
Data
_____ _________________
Președinte Comisie
______________________
Membrii Comisiei
______________________
______________________
______________________
______________________
Secretar
______________________
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Anexa 30: UMFST-REG-05-F30-Ed.19

Se aplică pentru pentru: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației- Domeniul Arhitectură

Raport asupra concursului pentru ocupare de posturi didactice și de
cercetare Sesiunea
(se completează de către președintele comisiei)
Postul .................................................. Poziția ........... Departamentul ...............................................................................
Comisia nr. ...............................

CANDIDAȚI
în ordinea descrescătoare a punctajelor totale
obținute în concurs

PUNCTAJEOBȚINUTEÎNCONCURS
Punctajele acordate de evaluatori

Ev.1

Ev.2

Ev.3

Ev.4

Ev.5

Punctaj
total

% din
500p

1.
2.
3.
4.
5.

Pentru ca un candidat să poată ocupa postul de asistent universitar / CS, lector (șef de lucrări) / CS III, conferențiar / CS II scos la
concurs, este necesar ca fiecare din membrii comisiei să-i acorde minimum 70% din punctajul maxim (100p) iar punctajul său total de
concurs să fie cel puțin 75% din punctajul maxim posibil (500p).
Pentru ca un candidat să poată ocupa postul de profesor universitar / CS I scos la concurs, este necesar ca fiecare din membrii
comisiei să-i acorde minimum 75% din punctajul maxim (100p) iar punctajul său total de concurs să fie cel puțin 85% din punctajul
maxim posibil (500p).

Data ....................................
Președintele comisiei ................................................................................................
Membri:
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
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Anexa 31: LISTA EXPLICATIVĂ PENTRU CRITERIILE DE EVALUARE CADRE DIDACTICE*

Nr.
crt.

Termen

Definiție

Verificare

Observații




1

ARTICOL

Copie articol în formatul final 
al
revistei,
cu
toate
elementele de identificare
Publicație științifică apărută in extenso, vizibile

în format tipărit sau electronic
În
lista
de
lucrări,
menționarea articolului e 
urmată OBLIGATORIU de
linkul către acesta







Domeniu de
aplicare
Articol tip original research/scientific research = articol Medicoce trebuie să cuprindă introducere, metodă, ipoteză farmaceutic
de lucru sau obiective, metoda statistică sau
experimentală, rezultate, discuții și concluzii.
Articol tip review/guideline = articol care relevă starea
actuală de înțelegere a unui subiect. Un articol tip
review, analizează și discută metodele și concluziile
din studiile publicate anterior. Lista de referințe
bibliografice trebuie să fie de minimum 30 de titluri. În
această categorie nu se includ studiile de tip ”case
report and review of the literature”.
Articol tip letter to editor/correspondence = articol ce
comunică un raport scurt al unei cercetări originale,
pe care editorii o consideră importantă.
Articol case report/case presentation sau case
studies = articol ce raportează cazuri clinice.
Articol editorial = articol care exprimă punctul de
vedere oficial al revistei într-o problemă actuală și
importantă.
Proceeding paper = articol publicat într-un volum ce
cuprinde o colecție de lucrări științifice prezentate în
cadrul unor manifestări științifice, cu ISBN și/sau
ISSN.
Un articol se poate puncta la o singură categorie din
grilă.
Pentru articolele ISI sunt luate în considerare doar
acele articole care se regăsesc în Clarivate Analytics
- Web of Science.
Sunt excluse republicările sau traducerile.
Articolele care au primit cod DOI se consideră
publicate în format electronic.
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1/a Autor principal

1/b Autor corespondent

1/c Coautor

1/d Contribuție egală

Primul autor, ultimul autor și autorul
corespondent
Copie articol în formatul final
al
revistei,
cu
toate
Autorul care este menționat explicit în elementele de identificare
articol ca fiind persoana de vizibile
corespondență cu editorul
În
lista
de
lucrări,
menționarea articolului e
urmata OBLIGATORIU de
linkul către acesta.
Persoana care a realizat și publicat o
lucrare științifică alături de autorii
principali.

Se acceptă poziția de autor principal cu
contribuție egală doar în revistele Q1
(indexare luată în considerare pentru
anul publicării) și dacă este doar
menționată în articol contribuția egală a
autorilor
1/f Revistă indexată Web of Revista indexată în Master Journal List
Science
(Science Citation Index Expanded,
Emerging Sources Citation Index, Arts
& Humanities, Citation Index și Social
Sciences Citation Index).
1/g Revistă cotată ISI cu factor Revistă pentru care Clarivate Analytics
de impact
calculează și publică factorul de impact
(FI) în Journal Citation Reports.
1/h Volume ISI Proceedings

Un articol poate avea cel mult 3 autori principali din
aceeași universitate, exceptând statutul de autor cu
contribuție egală, când se acceptă/există un număr
suplimentar de autori, dacă acest lucru este
menționat explicit pentru publicațiile în reviste
indexate Q1 (Vezi și punctul 1 d/)
Poziția a doua în lista autorilor nu implică obligatoriu
statutul de autor corespondent, dacă acest lucru nu
apare explicit.
În situația în care revista menționează mai mulți
autori corespondenți, se consideră autor
corespondent prima persoană menționată în listă.
Colaboratorii/investigatorii studiilor multicentrice
/trialurilor publicate se consideră drept coautori numai
dacă sunt menționați în lista de autori (nu doar în cea
a investigatorilor) și dacă numărul de coautori este de
maximum 30.

Mențiune
în
cuprinsul/subsolul articolului.

Informațiile privind factorul de
impact pot fi accesate pe
site-ul Web of Science Journal Citation Report
Volume care publică lucrări in extenso Web of Science
cu ocazia unor manifestări științifice,

Medicofarmaceutic

Medicofarmaceutic

Medicofarmaceutic

Medicofarmaceutic

Toate
domeniile

Se va lua în considerare factorul de impact al revistei
în anul publicării articolului; în cazul în care nu există
încă FI publicat pentru anul curent, se va lua în
considerare ultimul factor de impact disponibil.
Volumele Suppl cu articole publicate in extenso se
echivalează cu Proceedings sau cu numărul regulat

Toate
domeniile
Toate
domeniile
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care se regăsesc în baza de date ISI
Web of Science și care au ISBN/ISSN.

1/j Reviste indexate BDI

2
3
4
5

Principalele baze de date
internaționale (BDI) sunt :
Medline/MD
Consult,
PubMed, Index Copernicus,
Clarivate Analytics (Web of
Science), EBSCO, EMBASE,
ScienceDirect
(Scopus),
ProQuest,
SpringerLink,
ERIH, Arts & Humanities
CEEOL, DOAJ, Biosis,
International Pharmaceutical
Abstracts, REPEC,
Numărul de citări indicat de ISI Web of "Citation Report" generat de
Science.
Web of Sciences cu listarea
CITĂRI ISI
tuturor
articolelor
care
generează raportul
INDICE HIRSCH
"Citation Report" creat de
Web of Sciences
BREVETE
DE
INVENȚIE
Copie după Certificatul de
OMOLOGATE
brevet.
REZUMAT/ABSTRACT
Rezumate/abstracte
publicate
în Copie rezumat și copertă
suplimentele unor reviste cu ISSN sau volum de rezumate din care
în volume de rezumate cu ISBN/ISSN.
să reiasă ISBN-ul/ ISSN-ul.
Revistele de specialitate care au
colegiu redacțional, procedură de
selecție peer review, articole publicate
într-o limbă de circulație internațională,
site web detaliind aspectele de mai sus,
frecvența de apariție declarată și
respectată, cu indexare în minimum
două dintre bazele de date
internaționale recunoscute.

al jurnalului.
În lipsa unui factor de impact calculat, se consideră
lucrări indexate ISI (fără FI). Afilierea unui volum de
Proceedings la o revista cotată ISI cu factor de
impact nu implică obligatoriu aceeași clasificare și
pentru acel supliment decât dacă acest lucru este
precizat explicit din partea redacției și se regăsește
pe Web of Science (Clarivate Analytics).
1. Între bazele de date internaționale nu este inclus Toate
Google Scholar
domeniile
2. Se ia în calcul situația revistei în momentul
publicării articolului.
3. Revista Acta Medica Marisiensis este BDI
începând cu nr. 4/2010.

Se raportează pentru toată activitatea conform
Clarivate Analytics (Web of Science) – Core
Collection; nu se vor include citările pentru studiile
multicentrice (ghiduri).
Conform Clarivate Analytics (Web of Science) – Core
Collection.
Se raportează pentru întreaga activitate.

Toate
domeniile

Toate
domeniile
Toate
domeniile
Nu sunt luate în considerare rezumatele apărute în Toate
broșuri/volume fără ISSN/ISBN.
domeniile
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5/a Rezumat/Abstract ISI/BDI

6

CARTE DE SPECIALITATE

6/a Autor principal de carte

6/b
6/c

Lucrări
științifice
publicate
în
suplimentele unor reviste cotate ISI
care sunt indexate în Web of Science
ca rezumate sau în suplimente ale unor
reviste BDI.

Carte publicată în domeniul de
activitate al autorului, având ISBN și
apărută la o editură recunoscută CNCS
sau la o editură științifică internațională.

În cazul rezumatelor ISI, se iau în considerare doar Medicocele care apar pe Clarivate Analytics (Web of farmaceutic
Science – Core Collection).
1. Orice carte se punctează o singură dată la o
singură categorie (de ex. dacă cineva este și editor și
autor al unei cărți poate să o puncteze doar la o
singură categorie)
2. Doar cărți de specialitate cu ISBN (tratate/
Lista editurilor acreditate
monografii/ volume colective/ manuale) care
CNCS sau internaționale.
corespund definiției de carte din PO a editurii
Copie
după
copertă,
University Press.
contracopertă, cuprins.
3. Traducerile nu se vor lua în considerare.
4. Se punctează materialele care au clar menționat
anul publicării și ISBN-ul.
5. Se vor lua în considerare și cărțile electronice care
au menționate clar ISBN-ul.
Caseta CIP
Un autor de carte (deținătoare de ISBN) nu va puncta
atât cartea (ca autor/co-autor), cât și, separat,
statutul de autor de capitole în cartea deja punctată.
Toți autorii din caseta CIP au statutul de autori
principali.
- În corpul descrierii, numele autorilor sunt cele din
Formularul CIP.
- În „vedetă”, se folosește forma oficială, cea din
Fișierul de autoritate al Bibliotecii Naționale a
României.

Toate
domeniile

Autorii menționați în caseta CIP tipărită
Toate
în interiorul cărții, așa cum a fost emisă
domeniile
de către Biblioteca Națională a
României
sau
echivalentul
internațional.
Prevederea se aplică și la statutul de
coordonator al unor cărți (termeni
echivalenți: editor, coordonator, sub
redacția....).
Autorii principali au statut de prim autor
în
accepțiunea
terminologiei
CNATDCU.
Coautor de carte
Autorii/coautorii unor capitole dintr-o Cuprinsul cărții/contributors
Vezi și punctul de mai sus. Se aplică pentru Toate
carte, dacă nu au statut de autor
capitolele în care autorul are competență.
domeniile
principal.
Cărți publicate în edituri Cărți științifice publicate la edituri din Baza
de
date:
Toate
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internaționale
6/d
6/e

7

străinătate, într-o limbă de circulație
internațională. (engleză, franceză,
germană, italiană, rusă sau spaniolă).
Este un fișier electronic digital care
conține textul și imaginile unei cărți.

www.worldcat.org - search
books

domeniile

Baze de date internaționale
(ex. HINARI, OARE, ARDI
etc.)
Cursuri
litografiate, Lucrări de uz intern, pentru studenți, Există în Biblioteca UMFST
îndrumătoare lucrări practice care nu au ISBN.
G.E. Palade Tg. Mureș,
exemplar predat pentru
verificare, adresa internet
pentru cursurile electronice.

Toate
domeniile

Cărți e-book

GRANT

(PROIECT

CERCETARE)

DE

Copia după contractul de
finanțare semnat de părțile
implicate.
Lista personalului proiectului,
Activități de cercetare desfășurate în dacă numele candidatului nu
baza unor proiecte/teme științifice, apare explicit pe pagina de
câștigate prin competiție, în cadrul unui contract.
contract de finanțare în care
universitatea este parte contractantă
(beneficiar, în cazul granturilor cu
finanțare externă sau finanțator, în
cazul granturilor cu finanțare internă).

7/a

Granturi/proiecte
cercetare internaționale

de Contract finanțat de o organizație de
cercetare internațională

7/b

Competiție

de Competiție

de

proiecte/granturi

Sunt luate în considerare doar acele Toate
cursuri/îndrumătoare care pot fi dovedite; prezentările domeniile
PowerPoint
încărcate
pe
e-UMFST
sau
listate/broșate nu vor fi luate în considerare.
1. Prevederea ca universitatea să fie parte
contractantă nu se aplică (i) dacă titularul
grantului/proiectului, în momentul contractării nu era
angajat al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș sau (ii)
dacă este câștigătorul unui grant individual sau este
directorul de proiect al unui grant colectiv în care este
menționată afilierea la UMFST G.E. Palade
Tg.Mureș.
2. Nu sunt admise alte documente doveditoare
(comunicate, adeverințe, procese verbale, print
screen etc.)
3. Nu sunt incluse proiectele de dezvoltare
instituțională (de tip POSDRU, POCU etc) sau de
investiții, altele decât cele de cercetare (teme de
cercetare sau infrastructură de cercetare asociată
unei teme de cercetare).
4. Bursele POSDRU nu se raportează drept
contracte sau granturi de către bursieri
1. Se pot include doar proiectele cu competiție
internațională.
2. Competițiile naționale ale altor țări nu se vor
raporta ca și competiții internaționale
1. Nu sunt incluse programele: Premierea rezultatelor

Toate
domeniile

Toate
domeniile
Toate
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proiecte/granturi naționale

7/c Director de proiect

7/d Responsabil de proiect

desfășurată la nivel național.
Sunt incluse programele finanțate de
autoritățile publice naționale
Caracterul
de
competiție
se
demonstrează prin existența unei
proceduri de selecție deschise oricărui
aplicant, publicată online, în care sunt
precizate criteriile de aplicare și de
selecție și în care nu se impun criterii
de selecție decât de natură
profesională/științifică.
Titularul proiectului de cercetare, care
are raporturi directe cu autoritatea
contractantă (include si coordonatorul
unui grant/proiect care are mai mulți
parteneri).
Titularul proiectului, responsabil la
nivelul instituției de derulare a acestuia

7/e Membru în echipa proiectului Membru în proiect, în afara directorului
de proiect/ responsabilului de proiect
7/f Granturile
interne
de Activități de cercetare desfășurate în
cercetare
baza unor proiecte /teme științifice,
câștigate în urma unei competiții, în
cadrul unui contract de finanțare în care
universitatea este finanțator.
7/g Contract
de Activități de cercetare desfășurate în
cercetare/dezvoltare încheiat baza unor proiecte /teme științifice,
cu agenți economici/ alte câștigate prin competiție, în cadrul unui
instituții, derulat prin UMFST contract de finanțare, exclusiv extern,
G.E. Palade Tg. Mureș
în care universitatea este parte
contractantă (beneficiar, în cazul

Dovada
procedurii
de
derulare a competiției, dacă
aceasta nu a fost în cadrul
unei competiții naționale
recunoscute CNCS.

cercetării, Mobilitățile științifice, Workshopurile domeniile
științifice, Școlile de Studii Avansate etc.
2. Statutul de doc/postdoc în proiecte POSDRU nu
se punctează.
3. Nu se iau în considerare granturile obținute pe
perioada studiilor de licență și cele de tip Junior
Research Academy (JRA)
4. Nu sunt cuantificate granturile/ proiectele atribuite
direct, în afara unei proceduri de competiție publică
sau cele care au avut la baza evaluării doar criterii de
eligibilitate.
5. Nu sunt cuantificate la această categorie studiile
multicentrice.
Include și Responsabilul de proiect la nivelul Toate
instituției (responsabilul unui grant/proiect derulat în domeniile
parteneriat cu alte instituții, unde UMFST G.E.
Palade Tg. Mureș este partener).
Include și responsabilul unui grant/proiect derulat în
parteneriat cu alte instituții, unde UMFST G.E.
Palade Tg.Mureș este partener
Competența membrului din proiect trebuie să fie
relevantă pentru tema și activitățile proiectului
1. Se derulează conform procedurilor interne ale
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și se echivalează cu
granturile prin competiție națională.
2. Nu se includ aici granturile cu finanțare exclusiv
privată
Se derulează conform procedurilor interne ale
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Se ia în considerare pentru directorul de proiect și
membrii din echipă, însă componența echipei nu
poate fi modificată ulterior (se va lua în considerare
doar pentru membrii care figurează în echipa

Toate
domeniile
Toate
domeniile
Toate
domeniile

Toate
domeniile
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granturilor cu finanțare exclusiv
externă). Caracterul de competiție se
demonstrează prin existența unei
proceduri de selecție deschise oricărui
aplicant, publicată online, în care sunt
precizate criteriile de aplicare și de
selecție.

proiectului la momentul depunerii).
Se echivalează cu granturile prin competiție națională
și se iau în considerare la promovări doar în cazul în
care valoarea grantului privat este de minimum
20.000 Euro.

Agenți economici finanțatori ai
cercetării = companii sau firme care au
ca obiect de activitate, cercetarea,
învățământul medico-farmaceutic și
tehnico-științific sau activitate medicală
precum și companiile transnaționale.
Alte instituții = instituții profesionale sau
științifice, altele decât cele care aparțin
autorităților naționale cu atribuții în
cercetarea științifică.
7/h

Proiecte depuse în competiții
internaționale/
naționale/
interne

7/i

Proiecte de formare continuă
și
de
dezvoltare
instituțională-coordonator
instituțional/responsabil
partener
Proiecte de formare continuă
și de dezvoltare instituțională
– experți pe termen
lung/termen scurt
Competențe Speciale
Competența digitală în Competența digitală în utilizarea Dovedită
prin
copia
utilizarea platformelor de tip platformelor de tip e-learning reprezintă certificatului de competență

7/j

8
8/a

Dovedite prin listele de Pot fi incluse doar proiectele declarate eligibile.
eligibilitate
afișate
de
instituția organizatoare a
competiției (ex. UEFISCDI).
La această categorie se raportează contractele
POSDRU/POCU etc.

Toate
domeniile
Toate
domeniile

Contractele POSDRU se raportează la această Toate
categorie; bursierii nu pot raporta POSDRU la nicio domeniile
categorie.
Competența trebuie dovedită printr-un certificat de Toate
competență eliberat de o unitate/organizație domeniile
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e-learning

combinația de cunoștințe, abilități și
atitudini cu privire la utilizarea acestor
platforme
Competența lingvistică se referă la Dovedită
prin
copia
cunoașterea unei limbi moderne certificatului de competență
(structură gramaticală, receptarea
textului scris și oral; redactare și
compoziție; conversație/ nivel B1).

8/b

Competența lingvistică

8/c

Competența
psihopedagogică

9
9/a

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
Manifestări
științifice Manifestări organizate de societăți
locale/regionale
științifice profesionale locale

9/b

Manifestări
naționale

9/c

Manifestări
internaționale

10
10/a

PREMII
Premii obţinute pentru lucrări Premii acordate de către autorități Diploma
publicate sau prezentate la științifice sau profesionale recunoscute

Competența psihopedagogică se referă
la capacitatea profesorului de a-și
cunoaște discipolii (elevi, studenți), de
a stabili relații interumane cu aceștia și
de a dobândi abilitățile de a preda
eficient elementele conținutului didactic/
disciplinelor de învățământ.

coordonată de Ministerul Educației.

Se ia în considerare certificatul de competență
lingvistică de circulație internațională eliberat de un
organism acreditat care să certifice cunoștințele
lingvistice în limba respectivă (Cambridge, IELTS,
TOEFL, LCCI, TRINITY, ECL, IESOL, PROFEX sau
altele, echivalente).
Dovedită
prin
copia  Competența trebuie dovedită printr-un certificat
certificatului de competența
de competență eliberat de o unitate/organizație
coordonată de Ministerul Educației
 Se ia în considerare la acest capitol și Modulul
de pregătire psihopedagogică Tehnici de
predare și evaluare în disciplinele medicofarmaceutice organizat de DPPD al UMFST Tg.
Mureș sau unul similar

Toate
domeniile

Nu se iau în considerare simpozioanele de firmă și
congresele studențești.
În această categorie intră Zilele UMFST G.E. Palade
Tg. Mureș.
Se iau în considerare conferințele și congresele. Nu
se iau în considerație simpozioanele.

Toate
domeniile

științifice Manifestări organizate sub egida unor
organizații științifice/ profesionale
Program
naționale, în care s-a editat volum de
rezumate cu ISBN/ISSN
științifice Manifestări organizate sub egida unor
organizații științifice/ profesionale
naționale și internaționale și în care cel
puțin 50% din lectori/ speakers sunt
internaționali

Toate
domeniile

Toate
domeniile

Nu sunt incluse manifestările locale sau naționale cu Toate
participarea unor invitați din afara țării.
domeniile

Se includ în această categorie și articolele premiate Toate
UEFISCDI, precum și premierea unor lucrări științifice domeniile
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10/b

11

12

13

manifestări
științifice
internaţionale/ naționale
Premii, distincţii, medalii
acordate
de
instituţii
științifice sau societăţii
științifice internaţionale /
naționale
PREZENTĂRI INVITATE/
KEYNOTE SPEAKER

PARTICIPARE ÎN COMISIILE DE
ELABORARE SUBIECTE LA
EXAMENULUI DE ADMITERE
(INCLUSIV
COMISIA
DE
INTERVIU PENTRU EARLYADMISSION LA PROGRAMELE
DE LIMBĂ ENGLEZĂ), LICENȚĂ,
REZIDENȚIAT
(COMISIE
CENTRALĂ
SAU
DE
SPECIALITATE)
PARTICIPARE LA EXAMENUL
DE
ADMITERE,
LICENȚĂ,
REZIDENȚIAT (ȘEF CLĂDIRE
SAU RESPONSABIL SALĂ SAU
SECRETAR/RESPONSABILI
COLI / SUPRAVEGHETOR /
DUCERE SUBIECTE)

la nivel național/internațional precum și
de către autorități de stat.
Premii acordate de către autorități Diploma
științifice sau profesionale recunoscute
la nivel național/ internațional precum și
de către autorități de stat.
Susținerea unei conferințe la o Programul
manifestare
științifică
națională/ congresului.
internațională, în calitate de expert în
domeniu.

de
societăți
profesionale
de
nivel
național/internațional.
1. Nu se punctează la această categorie premiile Toate
obținute pentru lucrări prezentate sau publicate.
domeniile
2. Include și titlul de Doctor Honoris Causa
științific

al 1. Se punctează doar dacă se menționează în Toate
programul științific al manifestării
domeniile
2. Nu sunt incluse prezentările orale ale unor lucrări
științifice.
3. Se ia în considerare doar autorul-prezentator.
4. Nu sunt luate în considerare prezentările pentru
societăți comerciale sau în scopul de prezentare a
unor produse farmaceutice sau dispozitive medicale.
5. Nu sunt luate în considerare prezentările la
congresele studențești (Marisiensis, TDK etc.)
Se punctează fiecare participare în parte.
Toate
domeniile

Se dovedește cu extras PV
sau adeverință emisă de la
Decanat/Rectorat.
.

Se punctează fiecare participare în parte.

Toate
domeniile
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14

15

16

17

18

PROFESOR/LECTOR INVITAT
LA
UNIVERSITĂȚI
DIN
STRĂINĂTATE / ȚARĂ

Susținerea unor cursuri la o universitate Invitația oficială a Universității
din țară sau din străinătate.
care a făcut invitația.
Documente
ce
atestă
participarea
REDACTOR ȘEF/MEMBRU ÎN Calitatea de membru în colective
COLECTIVELE REDACȚIONALE editoriale.
Adeverință de la Editor/Lista
REVISTE ISI/BDI ȘI REVISTE
comitetului editorial al revistei
RECUNOSCUTE
sau print screen de pe site-ul
INTERNAȚIONAL/NAȚIONAL
revistei
(CNCS-UEFISCDI)
RECENZOR REVISTE ISI/BDI
Persoană care evaluează lucrări Doar activitățile dovedite prin
științifice în vederea publicării
adeverință
de
sistem
(Editorial Manager) sau
editor
CERCURI
ȘTIINȚIFICE Activități
științifice și didactice
STUDENȚEȘTI
extracurriculare organizate în cadrul
unor discipline sau interdisciplinar, cu
participarea voluntară a studenților și a
Adeverință
de
la
cadrelor didactice.
Prorectoratul științific

LUCRĂRI

PUBLICATE SUB
FORMĂ DE REZUMAT DE
CĂTRE
STUDENȚI,
LA
CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE

19

LUCRĂRI DE LICENȚĂ SAU

20

MASTERAT COORDONATE SAU
ÎNDRUMATE
ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ DE

Copie articol

Adeverință de la decanat sau
copia primei pagini a lucrării
Se consideră activitățile desfășurate

Nu sunt cuantificate schimburile de cadre didactice Toate
de tip Erasmus.
domeniile
Se iau în considerare și activitățile de predare din
Campusul Hamburg al UMFST.
Toate
domeniile

Toate
domeniile
Se cuantifică doar cercurile științifice care dovedesc
activitatea anuală. Aceasta se demonstrează prin
prezentarea a minimum 5 lucrări științifice ale
membrilor cercului științific pe baza unei adeverințe
de la Prorectoratul științific.
Se ia în considerare coordonarea unui singur cerc,
afiliat la Junior Research Academy, indiferent de
numărul studenților și a temelor de cercetare
abordate.
1. Se punctează lucrările la care este menționat
explicit cadrul didactic ca îndrumător sau coordonator
(și nu ca autor).
2. Articolele la care cadrele didactice figurează ca
autori pot fi punctate la categoria rezumate în reviste
și volumele unor manifestări științifice, cu ISBN, cu
sau fără indexare ISI/BDI.

Toate
domeniile

Toate
domeniile

Toate
domeniile
Activitățile desfășurate anterior datei concursului Toate
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începând cu anul în care a avut loc
concursul pentru ultima promovare, și
care nu au fost raportate în dosarul de
concurs al unui examen de promovare
anterior.

LA ULTIMA PROMOVARE

21

pentru ultima promovare, dar neraportate în dosarul domeniile
precedent nu se iau în considerare.

ACTIVITATE DE PREDARE
Se acceptă doar activitatea
pentru care există adeverință
de la Resurse Umane

22

CURSURI POSTUNIVERSITARE
– DIRECTOR/LECTOR

23

STAGII DE PERFECȚIONARE/
SCHIMB
EXPERIENȚĂ
LA
INSTITUȚII DIN STRĂINĂTATE

24

MEMBRU ÎN COMISII DE
LUCRU, PERMANENTE SAU
NUMITE
TEMPORAR,
ALE
FACULTĂȚII

SAU

UNIVERSITĂȚII (SE PUNCTEAZĂ

Adeverință
de
la
Prorectoratul
Didactic/
Certificat de participare
Copie după ordin de
deplasare completat
și
semnat/adeverință
coordonator stagiu/ laborator.

Cópii după decizia de numire
sau Cópii print screen SITE
UMFST / extras Proces
verbal

1. Se vor lua în considerare atât norma de bază, cât
și plata cu ora.
2. Se cuantifică separat cursurile și lucrările practice;
pentru materiile de 1 semestru punctajul se împarte
la 2.
3. Nu se va multiplica cu numărul de
săptămâni/semestru.
Nu se punctează participarea la cursuri
postuniversitare sau perfecționare.

Toate
domeniile

Toate
domeniile

1. Se exclud stagiile Erasmus, CEEPUS și alte Toate
mobilități de predare prin programe internaționale
domeniile
2. Nu se punctează stagiile cu durată de sub o
săptămână
3. Sunt incluse și mobilitățile la Campusul Hamburg
al UMFST.
Toate
domeniile

FIECARE COMISIE IN PARTE)

25

MEMBRU

ÎN

COMISII

Toate
domeniile

DE

OCUPARE POSTURI DIDACTICE
SAU EXAMEN SPECIALITATE,
PRIMARIAT ȘI TITULARIZARE
PE POST PRIN MEN SAU MS

Copii după decizia de numire
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26

ÎNTOCMIRE DE DOSARE DE
ACREDITARE
SAU
AUTORIZARE (INSTITUȚIONALE
SAU PE PROGRAME DE
STUDIU):
PERSOANA
DE
CONTACT/MEMBRII COMISIEI
NUMITE DE CĂTRE FACULTĂȚI

27

28

Puncte EMC/EMD/EFC

Punctele obținute prin participarea la
manifestări științifice la care cadrul
didactic a prezentat o lucrare apărută
într-un volum de rezumate cu
ISSN/ISBN.
Domeniul de activitate Specialitatea din care provine sau
pentru care se candidează pentru care candidează autorul.
Competențele rezultă din fișa postului
respectiv și fișa disciplinei pentru
fiecare din activitățile prevăzute în fișa
postului.

Toate
domeniile
Cópii după decizia de
numire/extras Proces verbal

Certificate de participare și Nu se iau în considerarea manifestările la care cadrul Toate
program + copie rezumate
didactic a fost doar participant.
domeniile
Pentru volumul de rezumate se aplică aceleași
prevederi ca la punctul 5.
Conform
calificării
profesionale
(medic/
farmacist/ rezident/ specialist/
primar
în
specialitatea
respectivă) sau a disciplinei
în care activează.
Stabilirea faptului că un
articol/carte este în domeniul
de activitate pentru care
persoana candidează se
decide, dacă este cazul, de
către comisia de specialitate
(de preevaluare a dosarelor
la posturi didactice sau de
evaluare a dosarelor la
gradațiile de merit)

Sunt luate în considerare articolele/cărțile din Toate
domeniul de activitate a autorului sau în domenii domeniile
complementare, legate direct de domeniul propriu de
activitate/specializare.
Definirea domeniul unui articol se face în raport cu
obiectivul declarat al studiului.
Pentru articole: contribuția la concepția și designul,
achiziția datelor, analiza și interpretarea anumitor
părți ale articolului care se referă la domeniul de
activitate pentru care candidează.
Pentru carte: contribuția la sinteza informației pe un
domeniu în care și-a demonstrat anterior
competența.

*Lista explicativă pentru criteriile de evaluare cadre didactice se utilizează, în afara acestei Metodologii, la toate situațiile de evaluare a activității didactice, științifice și profesionale :
promovări, concursuri, abilitare, gradații de merit, prelungire activitate, admitere la doctorat/susținere teze, acordării de burse, raportări etc.
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În toate situațiile de evaluare a activității didactice, științifice și profesionale (promovări, concursuri, abilitare, gradații de merit, prelungire activitate, admitere la doctorat/susținere teze,
acordării de burse), se ia în calcul maxim o lucrare/autor/an pentru fiecare revistă cu FI sub 0,5 sau BDI publicată în România, cu excepția celor care sunt sub egida UMFST G.E.
Palade Tg. Mureș.
Aceste prevederi vor completa prevederile în celelalte regulamente existente, care impun evaluări individuale.

