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METODOLOGIA 

Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

privind acordarea gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice titulare 
 

Acordarea gradațiilor de merit cadrelor didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria 

Mediului (FȘIM) se face conform METODOLOGIEI-CADRU aprobată în ședința de SENAT 

din data de 21.09.2020 și a criteriilor și indicatorilor de apreciere a activității personalului 

didactic specifici definiți în continuare. 

 

 

DIMENSIUNEA DIDACTICĂ (30%) 

 

INDICATOR FȘIM 

 

PUNCTAJ 

Elaborare de materiale didactice (curs universitar, carte, 

monografie, manual, culegere de probleme, caiet de lucrari 

practice), pe diverse suporturi online sau tipărit cu ISBN 

(În cazul cursurilor, manualelor, culegerilor, caietelor de 

lucrări, cărţilor ș.a. enumerate mai sus dacă sunt 2 autori 

va reveni fiecăruia 50% din punctaj. Pentru 3 autori va reveni 

fiecăruia 33% din punctaj, iar pentru 4 sau mai mulţi autori va 

reveni fiecaruia 25% din punctaj) 

 

 

100 pct (puncte) 

Introducerea de noi cursuri (inclusiv seminarii, lucrări 

practice)* de specialitate 

 

*Curs nou introdus în planul de învățământ al specializărilor 

(inclusiv în cadrul școlii doctorale) si/sau cu structură și conținut 

total revizuit de cadrul didactic care il predă pentru prima dată. 

75 pct 

Organizarea/participarea în comisii de concursuri, sesiuni 

științifice studențești  

20 pct organizator 

10 pct membru în comisie 

Coordonare lucrări de licentă/disertatie 15 pct 

Coordonarea unor programe de studii (masterale, doctorale, 

ID/IFR)  

25 pct 
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Organizarea activităţii de practică a studenţilor, în afara celor 

remunerate din programe europene: 

a) coordonator practica de tip itinerant 

b) coordonator de practică la instituții/operatori economici/de 

specialitate        

c) membru în echipa de practică itinerantă 

a) 75 de pct/practică/an 

b) 50 de pct/practică/an 

c) 30 de pct/practică/an 

Îndrumător/tutore (pentru perioada evaluată)  

 

5 pct/an îndrumat 

Organizare de vizite scurte de lucru (o zi) ale studenților la 

organizații profesionale/operatori 

economici/instituții/ONG/teren 

10 pct/activitate 

Administrare de contracte de internship și de practică 10 pct/contract 

Visiting profesor la universități din străinătate de cel puțin o 

lună 

100 pct/ universități din top 500 

75 pct/ alte universități din străinătate 

Calitatea de cadru didactic asociat la universități din 

străinătate  

75 pct/ universități din top 500 

50 pct/ alte universități din străinătate 

Coordonare de cercuri studențești sau de competiții științifice 

studențești 

30 pct/cerc/competiție 

Organizarea de dezbateri, mese rotunde, excursii tematice, 

ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiuni științifice 

studențești promovare în mass-media 

 

 

25 pct/eveniment 

Participare în comisii de licență/masterat 20 pct licență 

10 pct disertație 

se acordă 5 pct în plus pentru secretarul de 

comisie 

Lucrări de doctorat coordonate 20 pct/lucrare coordonată/ an stagiu 

doctoral (studenții trebuie să se afle in 

perioada stagiului) 
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Membru într-o comisie doctorală de la o universitate din 

străinătate din top 500 

25 pct/comisie 

Participare în comisii de îndrumare doctorat 

 

15 pct /lucrare coordonată 

Comisii de susținere de teze de doctorat 10 pct/comisie 

Coordonare de burse de performanță studențească 50 pct/bursă coordonată 

Obținerea de atestate de la ministerele de resort pentru propria 

pregătire de specialitate sau psihopedagogică, mobilitati 

Ersmus - de predare 

50 pct/atestat/mobilitate predare 

Organizare în cadrul UBB de cursuri de formare continuă și de 

perfecționare atestate de ministerele de resort 

50 pct/curs de formare, perfecționare 

Organizarea de cursuri deschise organizate de 

universitate/structuri din cadrul universității și adresate altor 

persoane decât cadrele didactice și/sau studenți 

15 pct/curs 

Premii și mențiuni obținute cu studenții în cadrul 

cercurilor/competițiilor științifice pe plan internațional, 

național și local  

 

30 pct/ premiu (internațional) 

20 pct/ premiu (național) 

10 pct/ premiu (local) 

Organizare/participare la/ școli de vară cu activități academice 

dedicate studenților 

75 pcts/organizare 

50 pcts/participare (presupune implicarea în 

activitățile desfășurate) 

 

 

 

 

 

DIMENSIUNEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (40%) 

 

INDICATOR FȘIM PUNCTAJ 
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Articole/studii publicate în reviste științifice: 

a. Indexate/cotate Web of Science/ISI (inclusiv conference 

proceedings) 

(În cazul articolelor publicate în anul în curs se va considera 

factorul de impact din anul anterior) 

b. indexate Scopus; 

c. indexate ERIH-Plus 

d. indexate în BDI relevante pentru domeniu 

e. alte articole ştiinţifice 

a) 

30 pct (autor 

principal) 

b) 100 pct /număr autori + 25 pct 

(autor principal) 

c) 100 pct /număr autori + 15 pct 

(autor principal) 

d) 50 pct /număr autori + 10 pct 

(autor principal) 

e) 20 pct/număr autori + 5 pct (autor 

principal) 

 

Dacă articolul este publicat împreună cu 

unul sau mai mulți studenți (nivel licență, 

masterat, doctorat) la punctajul final se 

adaugă 10% din punctajul articolului. 

Monografii/cărți/tratate originale (în prima ediție) publicate la 

edituri internaționale sau naţionale de prestigiu, cu conținuturi 

științifice  

 

200 pct/număr autori + 20 pct (autor 

principal) (editură internațională) 

100 pcte/număr autori + 20 pct (autor 

principal) (editură națională) 

 

Capitole/studii în volume colective publicate la edituri 

internaționale sau naţionale de prestigiu, cu conținuturi 

științifice  

 

100 pcte/număr autori + 20 pct (autor 

principal) (editură internațională) 

50 pcte/număr autori + 20 pct (autor 

principal) (editură națională) 

 

Coordonarea de volume colective publicate la edituri 

internaționale sau naţionale de prestigiu, cu conținuturi 

științifice  

 

100 pct/număr autori + 20 pct (autor 

principal) (editură internațională) 

50 pct /număr autori + 10 pct (autor 

principal) (editură națională) 
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Premii acordate pentru lucrări prezentate și publicate la diferite 

manifestări științifice 

50 pct/premiu (la manifestare științifică 

internațională) 

30 pct/premiu (la manifestare științifică 

națională) 

 

Granturi academice câștigate prin competiție, proiecte 

internaționale/granturi cu finanțare internațională; proiecte 

naționale/granturi cu finanțare națională. 

100 puncte/an pentru valoare <50.000 Eur/an; 200 puncte/an 

pentru valoare >50.000 Eur/an (proiect internaţional/fonduri UE) 

50 puncte/an pentru valoare <100.000 lei/an; 100 puncte/an pentru 

valoare >100.000 lei/an (proiect național) 

(în cazul proiectelor unde solicitantul este doar MEMBRU în 

echipa proiectului/ grantului de cercetare, acestuia îi va reveni 

25% din punctaj) 

Granturi academice câștigate prin 

competiție, proiecte internaționale/granturi 

cu finanțare internațională; proiecte 

naționale/granturi cu finanțare națională. 

100 pct/an pentru valoare <50.000 Eur/an; 

200 pct/an pentru valoare >50.000 Eur/an 

(proiect internaţional/fonduri UE) 

50 pct/an pentru valoare <100.000 lei/an; 

100 pct/an pentru valoare >100.000 lei/an 

(proiect național) 

(în cazul proiectelor unde solicitantul este 

doar MEMBRU în echipa proiectului/ 

grantului de cercetare, acestuia îi va reveni 

25% din punctaj) 

a) a) Propunere de proiect depus, dar nefinantat, internațional sau 

național, în calitate de director/coordonator de proiect 

b) b) Membru al Academiei Române  

c) c

) Membru in unitate de cercetare acreditată de UBB  

d) Referent ştiinţific la reviste indexate Web of Science/ISI, 

Scopus 

e) Referent ştiinţific la reviste BDI 

f) Membru în asociații profesionale și instituționale de 

specialitate: pe plan national, pe plan international  

 g) Expert de specialitate în comitetele de lucru internaționale, 

naționale (Comisia Europeană, UNESCO etc.) neremunerate 

20 h) Mobilități Erasmus- training, alte tipuri de burse (ex. DAAD)  

21 i) Vizibilitate științifică - număr de citări pentru perioada evaluată 

22  

 

 

a) 40 pct coordonator (propunere de proiect 

depus, dar nefinantat, international sau 

național, în calitate de director/coordonator 

de proiect) 

a1) 20 pct membru (propunere proiect) 

b) 100 pct  

c) 25 pct/unitate de cercetare 

d) 20 pct/articol recenzat ISI/Scopus 

e) 10 pct/articol recenzat BDI 

f) 20 pct/asociație (pe plan internațional) 

f1)10 pct/asociație (pe plan național) 

g)  40 pct/comitet (internațional) 

g1) 20 pct/comitet (național) 
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 h) 40 pct/mobilitate/bursă 

i) 1 pct/citare pe perioada evaluată (Google 

Scholar) 

Conferinţe plenare sau prelegeri invitate (plenary lecture, 

main or keynote speaker, invited lecture) 

 

30 pct/eveniment 

 

Prelegeri invitate ţinute în afara conferinţelor (organizate însă de 

universităţi sau institute de cercetare) 

 

 

20 pct/eveniment 

 

Prelegere pe secţiuni, comunicare orală la conferinţe  

 

20 pct/eveniment 

Poster la conferinte științifice  10 pct/poster 

Lucrări in extenso în volumele unor manifestări științifice 

(aceeasi lucrare poate fi raportată o singură dată) 

20 pct/număr autori + 3 pct (autor 

principal) 

 

 

Brevete omologate/produse/tehnologii aplicate Brevete omologate/produse/tehnologii 

aplicate: 

150 pct/brevet (în străinătate) 

75 pct/brevet (în țară) 
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Membru în colective de redacție ale unor reviste recunoscute pe 

plan național și pe plan internațional 

 

Membru în colective de redacție ale unor 

reviste: 

50 pct/colectiv de redacție revistă ISI 

30 pct/colectiv de redacție revistă BDI 

 

Membru în comisiile de organizare ale unor manifestări științifice 

naționale și internaționale 

80 pct/comisie de organizare (manifestare 

internațională) 

40 pct/comisie de organizare (manifestare 

națională) 

Premii academice, distincții academice, ordine și medalii naționale 

și internaționale.  

 

70 pct/distincție internațională 

30 pct/distincție națională 

Membru în conducerea sau în consiliul științific al unor institute 

de cercetare din țară și străinătate. 

 

50 pct/consiliu științific (nivel internațional) 

30 pct/ consiliu științific (nivel național) 

Director/coordonator de unitate de cercetare acreditată la nivelul 

UBB 

 

70 pct director/coordonator 

 

Calitatea de cercetător asociat la centre de cercetare/universități 

din străinătate 

50 pct/centru/universitate 

Visiting researcher la centre de cercetare/universități din 

străinătate pentru cel puțin o lună 

100 pct/centru/universitate 

 

 

 

DIMENSIUNEA CIVICĂ (30%) 
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INDICATOR FȘIM PUNCTAJ 

Calitatea de membru în comisii, consilii sau structuri de 

conducere neremunerate ale UBB și FȘIM (permanente pe 

durata unui mandat)  

20 pcts/comisie UBB/an 

15 pcts/Consiliul FȘIM, Consiliul 

departamentului/an 

10 pcts/Comisiile permanente ale FȘIM/an 

Comisii FȘIM numite (fără comisii de licentă/disertație, incluse la 

dimensiunea didactică) 

10 pcts/comisie 

Participare/organizare la activități în interesul dezvoltării 

instituționale și contribuții la evenimente/campanii de 

popularizare a științei/promovare a imaginii universității și a 

facultății 

  

50 pct/eveniment - organizare 

25 pct/eveniment - participare 

Participarea la acțiuni de promovare a facultăţii 

 

10 pct/acţiune promovare 

Elaborare de orar 

 

50 pct/an 

Contribuții specifice și argumentate la consolidarea 

instituțională:  

a. Coordonare dosarelor de acreditare instituțională  

b. Participarea la elaborarea dosarelor de acreditare instituțională 

c. Participare în comisia de admitere pe facultate 

 

a) 75 pcts /specializare 

b) 50 pct/dosar 

c) 100 pct/an (secretar) 

c1) 50 pct/ an (membru) 

Participarea (neremunerată) în comisii ale instituțiilor 

statului/operatori socio-economici ca reprezentant al UBB 

25 pct/comisie/an 

Programe de voluntariat  10/program de voluntariat 

Organizare/participare la 

conferințe/evenimente/workshopuri/mese rotunde/școli de 

vară/etc. cu mediul de afaceri și/sau pentru comunitate, inclusiv 

elevi 

50 pct/eveniment - organizare 

25 pct/eveniment - participare 
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Contribuții mass-media (programe TV, radio, presa scrisă, 

inclusiv cea culturală și de atitudine civică) în calitate de membru 

UBB și/sau în legătură cu profesia 

15 pct/contribuție 

Contribuții la serviciile publice în legatura cu profesia 25 pct/contributie 

Participare la activități care contribuie la 

elaborarea/implementarea unor politici publice 

25 pct/contribuție 

Membru în asociații profesionale (neremunerate) 10 pct/asociație 

Membru în comisii de concursuri şcolare interjudeţene, 

bacalaureat, olimpiade naţionale, implicarea în acțiuni de natură 

socială, caritativă, civică etc.  

 

15 pct/activitate/comisie 

Atragerea de resurse financiare din mediul economic etc. 

 

100 pct/contract încheiat 

Membru în comisii, consilii naționale de specialitate (ARACIS, 

CNATDCU etc.)  

 

 

25 pct/comisie/an 

 

Rezultate deosebite în administrare și management la nivel de 

Universitate și facultate (premii din partea entităților academice 

și instituționale: ex. academii, UBB ș.a.) 

 

25 pct/premiu 

Coordonare de oficii/centre ale UBB 100 pct coordonare oficiu/centru UBB 

 

Organizare de manifestări culturale pentru comunitate 

50 pct/manifestare 

Contracte de transfer tehnologic și cognitiv încheiate cu mediul 

socio-economic derulate prin UBB 

100 pct/contract 

Publicații non-științifice în calitate de membru UBB și/sau în 

legătură cu profesia 

10 pct/publicație 

 

 

 

 

 

mailto:enviro@ubbcluj.ro


  
 

 

 

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 
   Str. Fântânele, nr. 30, Cluj-Napoca, RO-400294 

    Tel. 0264-30 70 30 

    enviro@ubbcluj.ro, enviro.ubbcluj.ro 

 

 

Condiții specifice: 

 

1. Se vor lua în considerare ultimii 5 ani universitari,; 

2. Se vor lua în considerare pentru evaluare numai articolele în care afilierea autorului este la 

Universitatea Babeş-Bolyai/Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. 

3. O contribuție se poate raporta o singură dată. 

4. Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor pe dimensiuni ponderate astfel: 

dimensiunea didactică 30%, dimensiunea științifica 40%, dimensiunea civică 30%. 

5. Pentru analiza dosarelor, va fi numită o comisie de evaluare formată din 3 membri titulari și 

2 membri supleanți și o comisie de rezolvare a contestațiilor cu același număr de membri. În 

cazul în care, un membru titular al comisiei de evaluare/rezolvare a contestațiilor își va 

depune dosar de candidatură, el va fi înlocuit de unul dintre membri supleanți. Dacă toți cei 

3 membri titulari își depun dosar, se va numi o altă comisie de evaluare/rezolvare a 

contestațiilor.  

 

Aprobat în ședința Consiliului FȘIM din 23 septembrie 2020 
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