
Grila de baza

Indicatori
Criteriul de evaluare                                                                                         

            (se calculează punctajul cumulat pe ultimii 5 ani)                            

Elementul pe care 

se acorda punctajul

punctaj/

element

Punctajul max.  

(pct) pentru 

acordarea 

gradatiei de 

merit

Acordarea de punctaj 

suplimentar  pentru 

departajarea 

punctajelor egale*

Limitarea punctajului 

suplimentar utilizat in 

departajare pentru 

acordarea gradatiilor de 

merit

A. Activitate didactică - 40% 40,00

A.1

Contributia la acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor 

predate. (Gradul de acoperire se calculează ca raport între 

numărul disciplinelor la care este asigurat materialul didactic şi 

numărul total al disciplinelor predate. Nu se vor lua în considerare 

disciplinele predate pentru prima dată în respectivul an 

universitar)

X X 20,00 X

A.1.1

Contributia la elaborarea materialelor didactice: manuale universitare / 

suporturi curs în format electronic/caiete (indrumare) de lucrări practice 

/ culegeri de studii de caz etc. 
X X 15,00 X

A.1.2

Materiale didactice actualizate/ediții revazute, in ultimii 5 ani (conform 

Fisei de actualizare a materialelor didactice )* X X 5,00 X

A.1.3

Introducere a unor discipline noi (atunci cand este necesar in cadrul 

procedurii de actualizare a planurilor de invatamant) acoperite cu 

manuale/indrumare elaborate pentru prima dată - in ultimii 5 ani
material didactic 2,00 X S

nu mai mult de 6.00 pct 

suplim

A.2.

Materiale didactice: manuale universitare / suporturi curs în 

format electronic/caiete (indrumare) de lucrări practice / culegeri 

de studii de caz cu ISBN obtinut in ulimii 5 ani/ material in limba 

straina

4,00 S+

A.3. Modernizarea tehnologiei de predare: 4,00

A.3.1.

  -  prezentare curs, pe platforma e-learning a facultatii/universitatii, în 

format similar  MSPowerPoint. (se acorda punctaj maxim daca toate 

cursurile predate au materiale pe una dintre platformele mentionate  

(Google Suite MOODLE, Zoom)  altfel se calculeaza proportional - 

Sheet Criteriul A)

2,00 X

A.3.2.

  - elaborarea de aplicaţii de seminar pe platforma e-learning a 

facultatii/universitatii (se acorda punctaj maxim daca toate seminarele 

predate au materiale pe una dintre platformele mentionate  (Google 

Suite MOODLE, Zoom), altfel se calculeaza proportional - Sheet 

Criteriul A)

2,00 X

A.3.3.
  - elaborarea de aplicații didactice virtuale noi sau materiale complexe 

de tip e-learning pe platforma facultatii/universitatii  disciplina 4,00 X S nu mai mult de 12.00 pct 

suplim

A.4 Desfășurarea de alte activități didactice 7,00

I.5 Activitate cu studenţii A.4.1
Îndrumare lucrări de licenţă sau disertaţie (in grila de baza max 4 

lucrari /an)
lucrare 0,25 5,00 S+  max 10 pct suplimentar

I.6
Activitate în comunitatea 

academica
A.4.2.

Participarea  în comisii de licență/disertație ( în grila de baza maxim 1 

comisie /an )
comisie 0,20 1,00 S+ nu mai mult de 1 pct suplim

Grila de departajare (suplimentara)  pt punctaje 

egale in coloana H

I.1 
Elaborarea de materiale 

didactice



I.6
Activitate în comunitatea 

academica
A.4.3.

Participarea ca membru în comisii la concursuri/sesiuni studențești, in 

ultimii 5 ani/ recenzor (îndrumător) la articolele studenților publicate în 

volumele de lucrari studențești, volumulo conferinței, volum Anale etc. 

(în grila de baza maxim 1 comisie )

comisie 1,00 1,00 S+ nu mai mult de 5 pct suplim

A.4.4.
Elaborarea de subiecte pentru concursurile de admitere la programele 

de licență/master/ doctorat
activitate 2,00 X S

nu mai mult de 10 pct 

suplim

A4.5.

Participarea in alte comisii in interesul invatamantului (grad didactic I, 

II, definitivat, bac, concursuri de promovare pe post etc) în ultimii 5 ani comisie 0,50 X S
nu mai mult de 2,5 pct 

suplim

A5 Evaluarea interactiunii student-cadru didactic (în ultimii 5 ani) evaluare anuala 1,00 5,00

B Activitate de cercetare și științifică - 30% 30,00

I.2 Contribuție științifică B.1. Contribuție științifică - cărți și capitole în cărți 5,00

B.1.1.
Carte de specialitate publicată la editură  națională sau internațională 

(alta decat lista CNATDCU) 
carte 0,50 S+

B.1.2. Carte de specialitate internațională (editura lista CNATDCU) carte 2,00 S+

B.1.3.
Studiu/capitol în carte de specialitate națională sau internațională (altă 

editura decat lista CNATDCU) sau volum ISI Proceedings
capitol 1,00 S+

B.1.4.
Studiu/capitol în carte de specialitate internațională (editura lista 

CNATDCU)
capitol 1,50 S+

I.3 Cercetare B.2 Cercetare 20,00

B.2.1.
Articol publicat într-o revistă cotată Web of Science cu AIS nenul  in 

Q1 (zona rosie)
articol 5,00 S+

B.2.2.
Articol publicat într-o revistă cotată Web of Science  cu AIS nenul in 

Q2 (zona galbenă)
articol 4,00 S+

B.2.3.
Articol publicat într-o revistă cotată Web of Science  cu AIS nenul in 

Q3 (zona alba)
articol 3,00 S+

B.2.4
Articol publicat într-o revistă  cotată  Web of Science cu  AIS nenul  in 

Q4 sau in revistele FEAA (cotate cel putin 2 BDI)
articol 2,00 S+

B.2.5
Articol publicat într-o revistă  cotată in cel purin 2 BDI altele decât cele 

de la pct. 2.4
articol 1,00 X S+

nu mai mult de 5 pct.

B.2.6

Participare conferințelor indexate ISI Proceedings sau internaționale 

desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) inclusiv ICONEC conferinta 0,50 1,50 S+

B.2.7
Granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție, naționale, 

director
grant 2,00 S+

B.2.8
Granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție, internaționale, 

director
grant 4,00 S+

B.2.9
Granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție, naționale, 

membru
grant 1,00 S+

B.2.10
Granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție, internaționale, 

membru
grant 2,00 S+

I.4
Recunoaștere națională și 

internațională

B.3 Recunoaștere națională și internațională
5,00

B.3.1
Citări în cărți publicate in edituri din lista CNATDCU sau reviste ISI 

citare 0,15 X S nu mai mult de 6 pct suplim

B.3.2.1
H index - SCOPUS sau Google scholar

1,00 X

B.3.2.2 H index - Web of Science 1,00 X

B.3.3

Membru în colectivele de redacție sau comitete științifice ale revistelor, 

cărților, manifestărilor științifice, organizator de manifestări științifice / 

Recenzor pentru reviste şi manifestări științifice naționale si 

internaționale indexate Web of Science sau BDI (inclusiv ICONEC)

colectiv de 

redactie/comitet 

st/calitate de recenzor

1,00 2,00 S+ nu mai mult de 5 pct suplim

Se pot permite compensări 

intre punctajele indicatorilor 

criteriului

Se pot permite compensări 

intre punctajele indicatorilor 

criteriului in limita a maxim 

3 p

H index Web of Science > 1 

14,00

4,50

H index SCOPUS sau Google 

Scholar > 4

5,00

Se pot permite compensări 

intre punctajele indicatorilor 

criteriului



B.3.4

Experiență de management, analiză şi evaluare în cercetare  (ex. 

Director de centru de cercetare acreditat instituțional, redactor șef la 

reviste indexate BDI sau WoS, guest editor  s.a.)

activitate 2,00 X S nu mai mult de 4 pct suplim

B.3.5
Premii in activitatea didactica si de cercetare (inclusiv premiile obtinute 

pentru indrumarea studentilor in concursurile studentesti)
premiu 0,50 0,50 S+ nu mai mult de 3 pct suplim

B.3.6

Membru în academii, organizaţii/asociaţii profesionale de prestigiu, 

naţionale şi internaţionale în domeniul economic, apartenenţă la 

organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării (CECCAR, ANEVAR, 

ARACIS, CNATDCU etc.)

calitate membru 0,50 0,50 S+ nu mai mult de 3 pct suplim

B.3.7
Keynote speaker/moderator la conferințe internaționale ISI Proceeding

conferinta 3,00 X S
nu mai mult de 15 pct 

suplim

B.3.8
Keynote speaker/moderator la conferințe naționale/internaționale altele 

decat cele de la pct. B.3.7
conferinta 1,00 X S nu mai mult de 5 pct suplim

B.3.9

Profesor asociat/visiting/ cadru didactic universitar la o universitate din 

străinătate, pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni participare 5,00 X S
nu mai mult de 15 pct 

suplim

C Activități în comunitatea academică si cu studenții - 30% 30,00

C.1 Activitate cu studenţii 11,50

C1.1. Activitate de tutoriat (tutori de an)/coord. Practica/alte activitati 

extracurriculare desfasurate cu studentii certificate de FEAA

an de 

activitate/eveniment
0,50

2,50 S+ nu mai mult de 5 pct suplim

C1.2.
Îndrumarea studenților participanți la concursuri la nivel de UCV, 

facultate, naționale și internaționale
participare 1,00 4,00 S+

nu mai mult de 10 pct 

suplim

C1.3. Organizarea de cercuri / workshop-uri /alte evenimente recurente cu 

studentii/coordonare reviste studentesti
eveniment recurent 1,00

5,00 S+ nu mai mult de 10 pct 

suplim

C.2
Activitate în comunitatea academica

18,50

C.2.1

Participare in comisia de admitere/evaluare (licenţă sau master) la 

nivel de facultate sau universitate (in cazul in care se inregistreaza mai 

multe participari in astfel de comisii in ultimii 5 ani, se puncteaza o 

singura data)

comisie 3,00 S+

C.2.1.1
Președinte, secretar

comisie 1,50 X S
nu mai mult de 7,5 pct 

suplim

C.2.1.2.
Membru

comisie 1,00 X S
nu mai mult de 5 pct suplim

C.2.2
Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare / autorizare 

a unui program de studii (licenţă, master, ID, doctorat)
dosar 2,00 2,00 S+

nu mai mult de 4 pct suplim

C.2.3.
Participarea la promovarea FEAA în mediul preuniversitar și socio-

economic (ultimii 5 ani)
2,50 S+

nu mai mult de 5 pct suplim

C.2.3.1 Acțiune de promovare la licee si in mass media acțiune 0,50 S+

C.2.3.2 Organizarea și participarea la workshop-uri, întâlniri de lucru, 

prezentări tematice pentru studenții facultății cu reprezentanți din 

mediul de afaceri, angajatori, ALUMNI etc. (ex. Business courses, 

workshop cu liceele)

eveniment 2,00 S+

C.2.4

Elaborare orar/administrare actualizare  și creare de conținut pe pagina 

web a facultatii / administrarea conturilor facultății   pe rețelele de 

socializare, creare de conținut/alte activitati cu caracter administrativ in 

folosul facultatii

1,00 1,00 S+

nu mai mult de 5 pct suplim

C. 2.5.

Membru in comitetul de organizare al manifestarilor/evenimentelor 

FEAA altele decat evenimentele științifice (menționate la B.3.3.) eveniment 1,00 2,00 S+

nu mai mult de 5 pct suplim

Se pot permite compensări 

intre punctajele indicatorilor 

criteriului in limita a maxim 

3 p

2,50

Activitate în comunitatea 

academica
I.6.

Activitate cu studenţiiI.5



C.2.6

Realizare/coordonare/participare la proiecte ale facultatii/universitatii 

altele decât cele de la pct. B.2.6 ... B.2.9/ Activitate în cadrul fundației 

Constantin Botea

proiect/activitate 2,00 2,00 S+

nu mai mult de 5 pct suplim

C.2.7. Atragerea de resurse financiare/materiale 2,00

C.2.7.1
Contract cu mediul de afaceri/ parteneriat in vederea dezvoltarii de 

proiecte in folosul facultatii/Contract de sponsorizare de min. 5000 lei/ 

1 contract cu mediul 

de afaceri/1 

parteneriat/contract 

de min 5000 lei

2,00

2,00 X nu mai mult de 10 pct 

suplim

C.2.7.2 Contract de sponsorizare de min. 7500 lei
pt fiecare 2500 lei 

peste 5000 lei
2,00 X S

C.2.8.

Organizare şi coordonare programe de formare continuă/ programe 

postuniversitare/cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice ale 

FEAA şi proiecte educaţionale (inclusiv sesiuni de formare pt utilizare 

platforma MOODLE, utilizare SPSS etc. )

activitate 4,00 X S
nu mai mult de 20 pct 

suplim

C.2.9

Punctaj acordat de directorul de departament pentru contributii la 

imbunatatirea calitatii procesului educational la nivel de departament 

(de ex.  membru in Consiliul Departamentului cu activitate justificabila 

în folosul departamentului)

1,50 X

C.2.10

Punctaj acordat de decan pentru contributii la imbunatatirea calitatii 

procesului educational la nivel de facultate (de ex.membru in Consiliul 

Facultatii, Consiliul de Administratie, Senat cu activitate justificabilă în 

folosul facultății)

2,50 X

100,00 TOTAL A + B + C

* S se puncteaza numai pe grila suplimentară

S+
se puncteaza maxim in grila de baza (col H) si diferența se adauga in 

grila suplimentară pana la limita prevazuta

Activitate în comunitatea 

academica
I.6.


