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Departamentul .................................................................... 
 

FIŞĂ DE EVALUARE 
 
 
Perioada de evaluare: 1.10.2008 – 30.09.2013 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul de 
evaluare 

Indicatorii de 
performanţă 

Precizări 

1.1. Introducerea unor 
cursuri noi, pe direcţii 
neelaborate anterior 

- curs nou apărut în planul de învăţământ + material curs 
(electronic sau listat): 3p/curs, maxim 3 cursuri 
- capitole noi în cursuri existente în planul de învăţământ + 
material curs (electronic sau listat): 1p/capitol, maxim 4 capitole 

1.2. Cursuri universitare 
proprii, cu înalt grad de 
originalitate 

- curs ţinut anterior dar tipărit (multiplicat) în perioada de 
evaluare: 1p/curs, maxim 3 cursuri 
- cursuri existente în planurile de învăţământ + material curs 
(electronic sau listat): 1p/curs, maxim 3 cursuri 

1.3. Suporturi de studiu 
pentru seminarii 
(antologii, companioane, 
culegeri tematice), 
laboratoare, proiecte şi 
realizarea unor platforme 
experimentale 

- suport seminarii şi laboratoare pentru disciplina nou apărută în 
planul de învăţământ + material suport (electronic sau listat): 
2p/suport, maxim 3 discipline 
- materiale noi pentru suport seminarii şi laboratoare la 
discipline existente în planul de învăţământ + material suport 
(electronic sau listat): 1p/material, maxim 4 materiale 
- realizarea de standuri, machete, platforme experimentale 
pentru laborator (inclusiv prin sponsorizare): 2p/platformă, 
maxim 4 platforme 

1. Elaborarea de 
materiale 
didactice 
 
 

1.4. Manuale şi alte 
materiale pentru 
învăţământul 
preuniversitar sau 
postuniversitar  

- materiale didactice din planul MEC: 2p/material, maxim 3 
materiale 
- alte materiale legate de specialitatea facultăţii, dar pentru 
învăţământul preuniversitar: 1p/material, maxim 3 materiale 
- materiale pentru învăţământul postuniversitar (perfecţionare, 
reconversie, formare continuă etc.) organizat în cadrul 
universităţii: 2p/material, maxim 3 materiale 

TOTAL Criteriul 1
 

2.1. Carţi, monografii, 
tratate publicate în edituri 
recunoscute  

- cărţi în edituri internaţionale: 20p/lucrare 
- capitole de cărţi în edituri internaţionale: 4p/capitol 
- cărţi în edituri recunoscute CNCSIS: 8p/lucrare 
- capitole de cărţi în edituri recunoscute CNCSIS: 2p/capitol 
- editor carte în editură internaţională: 5p/carte 

2. 
 

Cercetare 
ştiinţifică 
 
 
 
 2.2. Studii publicate în 

reviste de specialitate, cu 
referenţi şi colective 
editoriale  

- articol în revistă cotată ISI: 10*(1+FI)p/articol 
- articol în revistă CNCSIS categoria B+ sau indexată BDI (mai 
puţin WSEAS, DAAM): 3p/articol 
- articol în revistă CNCSIS categoria B sau indexată BDI 
(WSEAS, DAAM): 0.5p/articol.  
- articole publicate în alte reviste: 0.2p/articol 
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2.3. Conferinţe/lucrări de 
sinteză prezentate la 
manifestări ştiinţifice 
recunoscute 

- conferinţe susţinute în plen (plenary lectures) la conferinţe 
internaţionale recunoscute (mai puţin WSEAS, DAAM): 
5p/lucrare 
 

2.4. Lucrări publicate în 
volumele unor conferinţe 
internaţionale, cu 
referenţi şi comitet de 
program 

- articole la conferinţe internaţionale IEEE, IFAC sau incluse în 
BDI (Springer, EBSCO, SCOPUS, ISI Proc. etc): 1p/articol 
- articole la conferinţe WSEAS, DAAM: 0.3p/articol.  
- articole la alte conferinte internaţionale şi naţionale: 
0.2p/articol 

2.5. Granturi 
internaţionale câştigate 
prin competiţie, brevete 
omologate 

- director de grant internaţional câştigat prin competiţie: 
20p/grant 
- responsabil regional de grant internaţional câştigat prin 
competiţie: 10p/grant 
- membru în colectiv de grant internaţional câştigat prin 
competiţie: 3p/grant 
- brevete de invenţie omologate: 8p/brevet 

2.6. Premii ştiinţifice 
acordate pe lucrări, burse 
individuale câştigate prin 
competiţie 

- articole premiate IEEE, IFAC: 2p/articol 
- articole premiate la alte conferinte internaţionale: 1p/articol 
- articole premiate la conferinte naţionale: 0.5p/articol 
- premii ale Academiei Române: 5p/premiu 
- burse internaţionale: 3p/bursă 
- burse naţionale: 1p/bursă 
- premierea brevetelor: 6p/brevet 
- premiere rezultate cercetare (articole în reviste ISI etc.): 
3p/premiu 

2.7. Granturi naţionale 
câştigate prin competiţie 

- director de grant câştigat prin competiţie: 8p/grant 
- membru în colectiv de grant câştigat prin competiţie: 2p/grant 

2.8. Contracte de 
cercetare ştiinţifică, 
formare, dezvoltare 
resurse umane, derulate 
prin Universitatea din 
Craiova 

- ca director de grant POSDRU: 8p/grant 
- ca membru în colectivul unui grant POSDRU: 2p/grant 
- ca director de contract de cercetare cu firme de profil (cu o 
valoare mai mare decât 10000 EUR): 4p/contract 
- membru în colective de contract de cercetare cu firme de profil 
(cu o valoare mai mare decât 10000 EUR): 1p/contract 

2.9. Rapoarte de cercetare 
ştiinţifică, referate/teze de 
doctorat, propuneri de 
granturi de cercetare 

- referate de doctorat: 1p/referat 
- susţinere teză de doctorat: 5p 
- propunere de grant internaţional respins, ca director de grant: 
3p/grant, maximum 3 granturi 
- propunere de grant internaţional respins, ca membru cu 
implicare activă în elaborarea proiectului: 1p/grant, maximum 3 
granturi 
- propunere de grant naţional respins ca director de grant: 
2p/grant, maximum 3 granturi 
- propunere de grant naţional respins, ca membru cu implicare 
activă în elaborarea proiectului: 0.5p/grant, maximum 3 granturi

TOTAL Criteriul 2
 

3. Recunoaştere 
naţională şi 
internaţională 
 
 
 

3.1. Profesor invitat 
pentru prelegeri la 
universitaţi de prestigiu,  
citări ale lucrărilor 
ştiinţifice 

- invitaţii pentru prelegeri ştiinţifice ca profesor al facultăţii 
noastre: 5p/invitaţie 
- citări ale lucrărilor în reviste ISI (fără autocitări): 5p/citare 
- citări ale lucrărilor în reviste indexate BDI sau reviste CNCSIS 
categoria B+ (fără autocitări): 3p/citare 
- citări ale lucrărilor în reviste CNCSIS categoria B sau indexate 
BDI, fără WSEAS şi DAAM  (fără autocitări): 2p/citare 
- citări ale lucrărilor în cărţi şi capitole de carte în edituri 
internaţionale sau naţionale recunoscute CNCSIS (fără 
autocitări): 3p/citare (internaţionale), 1p/citare (naţionale) 
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3.2. Membru în academii 
de ştiinţă şi artă 

- membru al Academiei Române: 40p 
- membru în academii ştiinţifice oficial recunoscute: 5p 

3.3. Membru în societăţi 
ştiinţifice şi profesionale 

- membru în societăţi ştiinţifice şi internaţionale oficial 
recunoscute: 1p/societate 
- membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale oficial 
recunoscute: 0.5p/societate 
- membru în colectivele de conducere ale societăților științifice: 
2p/societate (internaţionale), 1p/societate (naţionale) 

3.4. Membru în comisii 
de doctorat 

- membru în comisii de susţinere a tezelor (se punctează numai 
dacă tezele au fost confirmate): 2p/teză, maxim 10 puncte 
- membru în comisii de admitere, referate şi examene: 
1p/comisie, maxim 10 puncte  

3.5. Membru în colective 
de redacţie ale unor 
reviste recunoscute 

- reviste ISI: 10p/revistă 
- reviste indexate BDI şi reviste naţionale CNCSIS categoria 
B+: 5p/revistă 
- reviste naţionale CNCSIS categoria B: 2p/revistă 

3.6. Membru în 
comitetele internationale 
de program 

- membru în comitete de program la conferinţe internaţionale: 
1p/conferinţă. 
- membru în comitete de program la conferinţe naţionale: 
0.5p/conferinţă  

3.7. Membru în echipe de 
expertizare/evaluare a 
cercetării ştiinţifice 

- membru în echipe de evaluare programe internaţionale: 
5p/program 
- membru în echipe de evaluare programe naţionale: 3p/program

3.8. Membru în echipe de 
expertizare/evaluare a 
procesului educaţional 

- membru în echipe de evaluare programe internaţionale: 
4p/program 
- membru în echipe de evaluare programe naţionale: 2p/program

3.9. Membru în consilii 
naţionale de specialitate 

- membru în comisii internaţionale de specialitate (IEEE, 
IFAC): 5p/comisie 
- membru în comisii naţionale de specialitate: 2p/comisie 

3.10. Organizator de 
manifestări ştiinţifice 
internaţionale şi/sau 
naţionale 

- organizator evenimente/conferinţe internaţionale (general 
chair, program chair): 5p/conferinţă 
- membru în comitetul de organizare la evenimente/conferinţe 
internaţionale: 2p/conferinţă 
- session-chairman la conferinţe ştiinţifice internaţionale: 
0.5p/conferinţă 
- organizator al unei sesiuni invitate la manifestări ştiinţifice 
recunoscute (mai puţin WSEAS, DAAM): 4p/sesiune 

3.11. Referent 
ştiinţific/expert naţional 
şi internaţional 

- referent (peer-review) pentru articole la reviste ISI: 4p/revistă 
- referent (peer-review) pentru articole la reviste BDI şi reviste 
CNCSIS categoria B+: 2p/revistă 
- referent (peer-review) pentru articole la alte reviste 
internaţionale sau reviste CNCSIS categoria B: 1p/revistă 
- referent (peer-review) pentru articole la conferinţe 
internaţionale: 0.5p/conferinţă 
- referent (peer-review) pentru cărţi şi capitole de carte în edituri 
internaţionale: 1p/lucrare 

TOTAL Criteriul 3  
4.1. Calitatea activităţilor 
didactice desfăşurate cu 
studenţii (curs, seminar,  
laborator, proiect, etc.)  

Rezultatele sondajelor studenţilor, colegilor etc. referitoare la 
calitatea activităţilor didactice desfăşurate cu studenţii calculate 
ca procent din max. 20p/evaluare 

4. Activitate cu 
studenţii 
 
 

4.2. Conducerea unor 
cercuri ştiinţifice 
studenţeşti şi coordonarea 
unor activităţi educative 

- cercuri ştiinţifice recunoscute prin activitate (număr studenţi, 
frecvenţă întâlniri) şi/sau rezultate: 4p/cerc ştiinţific.  
- participarea cu studenţii la competiţii internaţionale: 
4p/competiţie 
- participarea cu studenţii la competiţii naţionale: 2p/competiţie 
- coordonarea unor activităţi educative (tutore de an): 1p/an 
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4.3. Organizarea şi 
coordonarea activităţii de 
practică, programelor 
internaţionale studenţeşti 

- organizarea şi coordonarea practicii studenţeşti în cadrul 
firmelor: 1p/an 
- organizarea şi coordonarea practicii studenţeşti în cadrul 
facultăţii: 0.5p/an 
- coordonarea programelor studenţeşti internaţionale (Erasmus): 
1p/an 

TOTAL Criteriul 4  
5.1. Conducerea 
lucrărilor de absolvire, 
licenţă, disertaţie, 
doctorat 

- conducerea şi finalizarea lucrărilor de disertaţie şi de licenţă: 
0.5p/lucrare (care exced normei didactice) 
- teze de doctorat finalizate şi susţinute: 5p/teză 

5.2. Organizarea de 
conferinţe şi sesiuni 
ştiinţifice sub egida 
facultăţii 

- organizator conferinţe internaţionale (general chair, program 
chair): 8p/conferinţă  
- membru în comitetul de organizare la conferinţe 
internaţionale: 3p/conferinţă  
- organizator conferinţe naţionale (general chair, program chair): 
5p/conferinţă  
- membru în comitetul de organizare la conferinţe naţionale: 
1p/conferinţă  

 5. Activitate în 
comunitatea 
academică 
 
 

5.3. Activitate 
desfăşurată la nivelul 
departamentului sau 
facultăţii 

- participarea la comisii de admitere licenţă: 5p/comisie 
- participarea la comisii de admitere masterat: 3p/comisie 
- participarea la comisii de de susţinere a proiectelor de licenţă 
şi disertaţie: 1p/comisie 
- promovarea imaginii facultăţii în licee: 1p/an 
- legătura cu agenţi economici pentru atragerea de sponsorizări 
(de o valoare mai mare decât 1000 RON): 1p/1000RON/ 
sponsorizare 
- elaborare orar: 0.5p/orar/program de studii/semestru 
- participarea la alte comisii pentru înbunătăţirea procesului de 
învăţământ (elaborare site facultate etc.): 2p/an 
- participarea la Consiliul Facultăţii: 1p/an  
- activitate de voluntariat la nivelul universităţii sau la nivelul 
comunităţii academice naţionale: 1p/activitate 
- activităţi în diverse comisii pentru rezolvarea de diverse 
probleme (evaluari programe studii, acreditări etc.), apreciate de 
directorul de departament: max. 20p/întreaga perioadă evaluată 
- alte activităţi desfăşurate la nivelul facultăţii, apreciate de 
decanul facultaţii: maxim 20p/întreaga perioadă evaluată  

TOTAL Criteriul 5  
 
Observaţii: 
1). Pentru toate publicaţiile cuprinse în indicatorii 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, autorul principal va 

primi toate punctele acordate, iar coautorii vor primi numărul de puncte / N unde N este numărul 
total al autorilor publicaţiei respective. 

2) Punctajele totale obţinute vor fi ponderate cu următorii coeficienţi: 
profesor: 1;     conferenţiar: 1,1;     şef lucrări: 1,2;     asistent: 1,3. 
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