ANEXA
RAPORT DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ
A. Activitate didactică
Indicatori

Manuale:
a. Editate în străinătate
b. Editate în țară
Compendii/antologii/crestomații/culegeri de
texte comentate
Note de curs/suporturi de curs

Punctaj per
unitate

50/nr de autori
40/nr. de autori
30/nr. de autori
30/nr. de autori

Cursuri universitare plasate pe platforme
didactice
Ghiduri/Indicații/Îndrumări/Recomandări/A
gende
Culegeri de probleme/teste/spețe/caiete de
lucrări
Pachete și instrumente software didactice
dezvoltate
Standuri de laborator documentate, elaborate
și implementate
Hărți

30/nr. de autori

Atlase

25/nr. de autori

Dicționare/glosare metodologice

25/nr. de autori

Înregistrări audio/video ale experimentelor,
dispozitivelor și sistemelor realizate și
utilizate în procesul didactic
Opere de artă (muzicală, literară, dramatică
etc) adaptate la necesitățile procesului
didactic
Conducător artistic al unui colectiv de
creație studențesc:
a. Până la 25 de persoane
b. Până la 50 de persoane
c. Peste 50 de persoane
Conducător de teză de doctorat susținută (se
punctează doar poziția de conducător
principal în cazul tezei de doctor și de
consultant științific în cazul tezei de doctor

25/nr. de autori
20/nr. de autori
20/nr. de autori
20/nr. de autori
10/nr. de autori

10 p.

9 p.

10 p.
15 p.
20 p.
5 p.
(pot fi
acumulate max.
25 p.)

Puncte
acumulate

Comentarii
evaluatori

habilitat)
Cadru didactic invitat la o instituție peste 10 p. pentru o
hotare în scopul desfășurării de activități invitație
didactice
B. Activitate științifică
Monografii (min. 5 c.a.),
1.
Editate în străinătate
2.
Editate în țară
Capitole în monografii
1.
Editate în străinătate
2.
Editate în țară
Articole științifice (min. 0,25 c.a.) în reviste
științifice:
1. Internaționale (cotate ISI, BDI)
2. Internaționale, recenzate
3. Naționale:
a.
b.
c.
d.

Categoria A
Categoria B, B+
Categoria C
Aflate în proces de acreditare

Articole în culegeri științifice (min. 0,25
c.a.):
1. Editate în străinătate
2. Editate în țară
Articole în culegeri ale conferințelor
științifice (min. 0,25 c.a.):
1. Internaționale
2. Naționale, cu participare
internațională
3. Naționale
Teze la conferințe/foruri științifice (mai
puțin de 0,25 c.a.):
1. Internaționale
2. Naționale, cu participare
internațională
3. Naționale
Lucrări științifice cu caracter informativ,
relevante domeniului:
1. Dicționare/enciclopedii
2. Albume/cărți de popularizare a
științei, a sportului, a creației

50/nr. de autori
40/nr. de autori
40/nr. de autori
30/nr. de autori

50/
40/nr. de autori
50/nr. de autori
40/nr. de autori
30/nr. de autori
20/nr. de autori

40/nr. de autori
30/nr. de autori

30/nr. de autori
25/nr. de autori
20/nr. de autori

3 p.
2 p.
1 p.

10 p.
7 p.

artistice
3. Studii/sondaje
Obiecte de proprietate intelectuală/de creație
relevante domeniului:
1. Brevete/patente internaționale
2. Brevete/patente naționale
3. Certificate de înregistrare cu drept de
proprietate intelectuală
4. Regulamente tehnologice de producere a
medicamentelor
Distincții
la
saloane
de
invenții
internaționale:
a. Aur
b. Argint
c. Bronz
d. Mențiune
Distincții la saloane de invenții naționale:
a. Aur
b. Argint
c. Bronz
d. Mențiune
Coordonator/director de proiect științific/ de
creație, internațional/ bilateral, obținut prin
concurs
Membru al echipei de implementare a
proiectului
științific
/de
creație,
internațional/bilateral, obținut prin concurs
Coordonator/director de proiect științific/de
creație, național, obținut prin concurs
Membru al echipei de implementare a
proiectului științific/de creație, național,
obținut prin concurs
C. Recunoaștere și impact al
activității
Citări în reviste din bazele de date
internaţionale:
1. Citări în Web of Science şi Scopus
2. Indicele Hirsh din Web of Science
sau Scopus
Recunoaştere academică
1. Membru în societăţi profesionale

5 p.

30/nr. de autori
20/nr. de autori
20/nr. de autori
30/nr. de autori

6/nr. de autori
5/nr. de autori
4/nr. de autori
3/nr. de autori
4/nr. de autori
3/nr. de autori
2/nr. de autori
1/nr. de autori
20 p.

10 p.

15 p.
5

p.

1 p. * nr. de
citări
10 p. * indicele
Hirsh
5 p.

3.
a.

b.
c.
4.
a.

b.
c.
5.

a.
b.
6.

7.

8.

internaţionale
2. Membru în societăți profesionale
naționale
Activitate de redacție desfășurată în
străinătate, în calitate de:
Redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar
științific al revistelor științifice de profil
acreditate
Membru al redacţiilor revistelor științifice
de profil acreditate
Redactor (coordonator) de monografii/
culegeri de articole/ghiduri
Activitate de redacție desfășurată în țară, în
calitate de:
Redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar
științific al revistelor științifice de profil
acreditate
Membru al redacţiilor revistelor științifice
de profil acreditate
Redactor (coordonator) de monografii/
culegeri de articole/ghiduri
Președinte al Comitetului științific/de
organizare/de
program
în
cadrul
conferințelor:
Internaționale
Naționale, cu participare internațională
c. Naționale
Membru al
Comitetului
științific/de
organizare/de
program
în
cadrul
conferințelor:
a. Internaționale
b. Naționale, cu participare
internațională
c. Naționale
Raportor invitat (keynote speaker) în cadrul
unor manifestări ştiinţifice:
a. Internaţionale
b. Naționale, cu participare
internațională
c. Naționale
Profesor invitat pentru activitate de cercetare
în cadrul universităților sau instituțiilor de
cercetare din străinătate

3 p.

10 p.

8 p.
6 p.

8 p.

6 p.
4 p.

10 p.
8 p.
6 p.

5 p.
4 p.
2

p.

10 p.
8 p.
6 p.
10 p. pentru o
invitație

9. Premii în domeniul ştiinţei, educaţiei,
creației, inovării și transferului tehnologic
(relevante domeniului):
a. Internaționale
b. Naționale
Premii/mențiuni (relevante domeniului)
oferite de asociații profesionale:
a. Internaționale
b. Naționale
11Distincții de Stat/titluri onorifice obținute
pentru succese în domeniul profesional:
Evaluare a cercetării și învățământului
Recenzii ale:
a. Monografiilor/manualelor/culegeri lor
științifice/ghidurilor metodice
b. Articolelor
științifice
în
reviste
internaționale/ naționale acreditate
c. Lucrărilor în culegeri ale manifestărilor
științifice internaționale /naționale,
1. Expertize (în vederea acordării finanțării)
ale proiectelor științifice/de creație:
a.
Internaționale
b.
Naționale
2. Activitate în comisii de doctorat, consilii
științifice specializate, seminare științifice
de profil; referent oficial la tezele de
doctorat
3. Expert/membru în comisii și grupuri
instituite de autorități publice, organizații
recunoscute în domeniu etc.
Relevanță economică, socială și culturală
1. Tehnologii, secvențe tehnologice, produse
noi valorificate de agenți economici
2. Mostre de echipamente, noi soiuri/hibrizi de
plante, /metode de diagnostic, tratament,
analiză etc.
3. Pachete și instrumente software pentru
dezvoltare instituțională/cu impact socioeconomic
4. Participări în emisiuni media consacrate
științei și educației, inovării și transferului
tehnologic
5. Participări la organizarea concursurilor/

10 p.
5 p.

10 p.
5 p.
10 p.

10 p.
5 p. / 1 p.
1 p.

5 p.
3 p.
5 p.
max. 20 p.

3 p.

20 p.
20 p.

20 p

1 p.
max. 20 p.

workshop-urilor, școlilor/taberelor de vară,
atelierelor de creație, master class-urilor
(relevante domeniului):
a. Internaționale
b. Regionale
c. Naționale
Curator de Expoziții relevante domeniului:
a. Internaționale
b. Regionale
c. Naționale
Participări în calitate de membru al juriului,
expert în domeniu la competiții/ concursuri:
a. Internaționale
b. Naționale
Management/participări în proiecte
(altele decât cele de cercetare)
Participări
în
cadrul
proiectelor
internaționale sau bilaterale, în calitate de:
a. Coordonator (director)
b. Membru (executor)

5 p.
4 p.
3 p.
7 p.
6 p.
5 p.

7 p.
5 p.

20 p.
10 p.

Participări în cadrul proiectelor naționale în
calitate de:
a. Coordonator (director)
15 p.
b. Membru (executor)
5 p.

Notă:
În raport se vor indica titlurile publicațiilor, revistelor, culegerilor; denumirile
conferințelor, concursurilor, proiectelor, comisiilor, etc;
La raport se vor anexa copii ale certificatelor, brevetelor, distincțiilor precum și
confirmarea pregătirii discipolilor, participării în proiecte, comisii, societăți
profesionale, colegii de redacție, etc.

