
Anexa 1 
 

Cererea de înscriere la concurs 
 

[Nr. înregistrare] 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………………………, 

angajat/ă în funcția de ………………………… la …………………, vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la 

concursul pentru obținerea gradației de merit, organizat de către Facultatea de Studii Europene-Universitatea 

Babeș-Bolyai. 

 

 

 

 

Data,  Semnătura, 

                ……………………………………………  …………………………………………. 

 

Domnului Rector al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca



Anexa 2: Fișa de autoevaluare a candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului 
didactic 

Numele și prenumele: ....................................................................... 

 

A B C D E 
Denumirea indicatorului Punctajul 

alocat 
indicatorului 

Numărul de realizări ale candidatului, raportat la 
specificul indicatorului 

 
Detalii/justificare/date identificare 

Punctajul 
obținut de 

candidat pt. 
indicator 

(B x C) 

Punctaj acordat de comisie 
 

Justificare 

Criteriul I: Dimensiune didactică 
elaborare de materiale didactice și 
suporturi de studiu pentru cursuri și 
seminarii (antologii, culegeri tematice 
etc.) publicate la edituri recunoscute în 
conformitate cu criteriile minimale 
pentru pozițiile didactice în domeniile 
științelor politice, economice și juridice 
etc. sau e-book cu ISBN. Nu vor fi luate 
în considerare prezentările 
PowerPoint. 

10 p. / 
disciplină 

   

ediții revăzute ale lucrărilor de la pct. 
anterior 

4 p. / 
disciplină 

   

elaborare set complet de cursuri 
PowerPoint 

6 p. / 
disciplină 

   

participarea la elaborarea dosarelor 
aferente autorizării sau (re)acreditării 
unor programe de studii universitare 

10 p. / dosar    

coordonarea unor programe de studii 8 p. / an 
univ. 

   

tutore de an 4 p. / an 
univ. 

   

numărul de studenți examinați în 
sesiunile aferente fiecărui semestru. 
Se ia în considerare numărul de 

10 p. / 100 
studenți 

   



studenți înscriși la fiecare specializare 
pe ani de studiu. 
numărul de lucrări corectate la proba 
scrisă a examenului de licență 

0,3 p. / 
lucrare 

   

activități didactice neplătite (ex. Junior 
Summer University, Săptămâna Altfel 
etc.) 

5 p. / 
disciplină / 
an univ. 

   

pregătire materiale bibliografice 
pentru tematica examenului de licență 

2 p. / 
disciplină / 
an univ. 

   

elaborarea fișelor de disciplină (se 
punctează o singură dată, nu anual) 

3 p. / fișă    

Punctaj total criteriul I  
Criteriul II: Dimensiune științifică 
articole în reviste cotate ISI cu factor 
de impact mai mare sau egal cu 0,1 

15 p. / art. 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

articole în reviste cotate ISI cu factor 
de impact <0,1, ESCI sau în reviste 
indexate în cel puțin 2 din bazele de 
date internaționale recunoscute (ISI 
Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, 
ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index 
Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, 
OVID, EconLIT, Psychlit, PubMed, 
Elsevier, SpringerLink, Persee, DOAJ, 
JSTOR, SSRN, REPEC, Cabells, JSTOR, 
Science Direct, DBLP, ACM, INFOSCI, 
West Law, Francis, Doctrinal, Hein 
Online, Lexis Nexis) 

6 p. / art. 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

articole / studii publicate în volumele 
conferințelor indexate ISI Proceedings 
sau internaționale desfășurate în țară 
sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) 

4 p. / art. 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

cărți publicate la edituri internaționale 20 p. / carte  
(împărțit la 
nr. autori) 

   

cărți publicate la edituri naționale 14 p. / carte 
(împărțit la 
nr. autori) 

   



cărți coordonate la edituri 
internaționale sau editarea volumelor 
unor conferințe internaționale 
 

12 p. / carte 
(împărțit la 
nr. editori) 

   

cărți coordonate la edituri naționale 
sau editarea volumelor unor 
conferințe naționale 

8 p. / carte 
(împărțit la 
nr. editori) 

   

tratate, monografii, legislație 
adnotată, îndrumare practice, 
publicate la edituri cu prestigiu 
internațional sau cu prestigiu 
recunoscut în domeniul științelor 
juridice 

12 p. / carte 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

traducere și îngrijire de text-sursă 
istorică, publicată la o editură cu 
prestigiu internațional din străinătate 
sau la o editură clasificată CNCS lista A 
sau B. 

10 p. / carte 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

carte cu caracter de monografie, 
sinteză istorică inclusă în cel puțin 10 
biblioteci publice, universitare sau ale 
unor foruri academice de profil 

12 p. / carte 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

ediție critică la o operă fundamentală 10 p. / carte 
(împărțit la 
nr. editori) 

   

ediție critică de documente 6 p. / carte 
(împărțit la 
nr. editori) 

   

studii/capitole, având n autori, în 
volume colective (volume cu ISBN) 
publicate în străinătate 

6 p. / studiu 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

studii/capitole, având n autori, în 
volume colective (volume cu ISBN) 
publicate în țară 

4 p. / studiu 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

recenzii publicate în reviste cotate ISI 
sau în reviste indexate în cel puțin 2 
din bazele de date internaționale 
recunoscute; sau termeni de minimum 
o pagină în dicționare de specialitate 

2 p. / lucrare 
(împărțit la 
nr. autori) 

   



lucrări publicate în volumele unor 
conferințe (cu ISBN) indexate în cel 
puțin una dintre bazele de date 
internaționale recunoscute 

4 p. / lucrare 
(împărțit la 
nr. autori) 

   

citări în articole din reviste cotate ISI 
(nu se iau în considerare autocitările) 
 

1 p. / citare    

citări în cărți sau volume ori reviste 
indexate în baze de date 
internaționale (nu se iau în 
considerare autocitările) 
 

0,5 p. / citare    

Indicele HIRSCH la momentul 
depunerii dosarului 

valoarea 
indicelui 

   

editor al unei reviste editate în 
străinătate care este indexată ISI sau 
indexată de o bază de date 
internațională recunoscută 

10 p. / 
revistă 

   

membru în comitetul de redacție al 
unei reviste editate în străinătate care 
este indexată ISI sau indexată de o 
bază de date internațională 
recunoscută 

4 p. / revistă    

recenzor pentru reviste și manifestări 
științifice indexate ISI 

2 p. / revistă    

editor al unei reviste editate în țară 
care este indexată ISI sau de o bază de 
date internațională recunoscută 

8 p. / revistă    

membru în comitetul de redacție al 
unei reviste editate în țară care este 
indexată ISI sau de o bază de date 
internațională recunoscută 

3 p. / revistă    

editor al unei reviste neindexate 2 p. / revistă    
membru în comitetul de redacție al 
unei reviste neindexate 

1 p. / revistă    

coordonator al unei colecții (serie de 
volume) editate de o editură cu 
prestigiu internațional 

4 p. / 
colecție 

   



membru în comitetul științific al unei 
colecții (serie de volume) editate de o 
editură cu prestigiu internațional 

3 p. / 
colecție 

   

coordonator al unei colecții (serie de 
volume) editate de o editură din țară 

2 p. / 
colecție 

   

membru în comitetul științific al unei 
colecții (serie de volume) editate de o 
editură din țară 

1 p. / 
colecție 

   

coordonarea unui proiect de cercetare 
finanțat cu echivalentul a cel puțin 
50.000 lei de o entitate din străinătate 

12 p. / 
proiect 

   

membru al unei echipe de cercetare 
care implementează un proiect 
finanțat pe bază de competiție în 
valoare de cel puțin 50.000 lei de o 
entitate din străinătate 

6 p. / proiect    

coordonarea unui proiect de cercetare 
finanțat cu cel puțin 50.000 lei de o 
entitate din țară 

8 p. / proiect    

membru al unei echipe de cercetare 
care implementează un proiect 
finanțat pe bază de competiție în 
valoare de cel puțin 50.000 lei de o 
entitate din țară 

4 p. / proiect    

coordonarea unui proiect de cercetare 
finanțat de mediul de afaceri cu o 
valoare minimă de 10.000 euro 

3 p. / proiect    

membru al unei echipe de cercetare 
care implementează un proiect 
finanțat de mediul de afaceri cu o 
valoare minimă de 10.000 euro 

1,5 p. / 
proiect 

   

visiting professor la o universitate de 
prestigiu din străinătate (titular de curs 
finalizat prin evaluarea studenților, nu 
mobilitate Erasmus) 

10 p. / stagiu    

profesor/cercetător invitat (guest) la o 
universitate de prestigiu din 
străinătate, pentru o perioadă de cel 
puțin o lună (nu mobilitate Erasmus) 

7 p. / stagiu    



efectuarea unui stagiu postdoctoral de 
cel puțin un an universitar la o 
universitate de prestigiu din 
străinătate 

6 p. / stagiu    

beneficiar al unor granturi individuale 
sau burse postdoctorale în valoare de 
cel puțin 25.000 lei 

4 p. / grant    

obținerea unei diplome de doctor la o 
universitate din străinătate 

5 p. / 
diplomă 

   

lucrări prezentate la conferințe 
internaționale organizate în 
străinătate (manifestare științifică cu 
comitet de organizare și pagină de 
prezentare pe internet, ale cărei 
lucrări sunt publicate în volum al 
conferinței sau on-line) 

3 p. / lucrare    

lucrări prezentate la conferințe 
internaționale organizate în țară 
(manifestare științifică cu comitet de 
organizare și pagină de prezentare pe 
internet, ale cărei lucrări sunt 
publicate în volum al conferinței sau 
on-line) 

2 p. / lucrare    

conducerea echipei de organizare a 
unor conferințe internaționale 
organizate de FSE (manifestări 
științifice cu comitet de organizare și 
pagină de prezentare pe internet, ale 
cărei lucrări sunt publicate în volum al 
conferinței sau on-line) 

8 p. / 
conferință 

   

membru în echipa de organizare a 
unor conferințe internaționale 
organizate de FSE (manifestări 
științifice cu comitet de organizare și 
pagină de prezentare pe internet, ale 
cărei lucrări sunt publicate în volum al 
conferinței sau on-line) 

4 p. / 
conferință 

   

conducerea echipei de organizare a 
unor conferințe naționale organizate 
de FSE (manifestări științifice cu 

5 p. / 
conferință 

   



comitet de organizare și pagină de 
prezentare pe internet, ale cărei 
lucrări sunt publicate în volum al 
conferinței sau on-line) 
membru în echipa de organizare a 
unor conferințe naționale organizate 
de FSE (manifestări științifice cu 
comitet de organizare și pagină de 
prezentare pe internet, ale cărei 
lucrări sunt publicate în volum al 
conferinței sau on-line) 

2,5 p. / 
conferință 

   

moderator al unui panel sau keynote 
speaker la conferințe internaționale 

3 p. / conf.    

moderator al unui panel sau keynote 
speaker la conferințe naționale 

1,5 p. / conf.    

membru în comisiile de îndrumare ale 
doctoranzilor (se punctează o singură 
dată/doctorand) 

1 p. / comisie    

președinte, referent de specialitate în 
comisiile pentru susținerea publică a 
tezelor de doctorat 

2 p. / comisie    

coordonarea de teze de doctorat (se 
punctează o singură dată) 

5 p. / teză    

abilitare/conducere teze de doctorat 
(se punctează o singură dată) 

10 p.    

coordonare numere tematice ale 
revistelor FSE 

3 p. / nr.    

editare tehnică a numerelor tematice 
ale revistelor FSE 

2 p. / nr.    

Punctaj total criteriul II  
Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate) 
membru în academii, asociații 
profesionale de prestigiu, organizații 
internaționale în domeniul educației și 
cercetării  

2 p. / asoc.    

membru în academii, asociații 
profesionale de prestigiu, organizații 
naționale în domeniul educației și 
cercetării 

1 p. / asoc.    



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, în străinătate 

4 p. / studiu    

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, în țară 

2 p. / studiu    

coordonare a granturilor sau a 
proiectelor de dezvoltare 
instituțională, socială și regională; 
transfer de cunoaștere și instrumente 
de politici; asistență pentru dezvoltare 
ș.a., finanțate de o entitate regionala, 
națională sau din străinătate (ROSE, 
POCU, POCA, Erasmus Mundus etc.) 

12 p. / 
proiect 

   

participarea în colectivele de elaborare 
a granturilor sau a proiectelor de 
dezvoltare instituțională, socială și 
regională; transfer de cunoaștere și 
instrumente de politici; asistență 
pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o 
entitate regionala, națională sau din 
străinătate 

2 p. / 
colectiv 

   

participarea în colectivele de 
implementare a proiectelor de 
dezvoltare instituțională, socială și 
regională; transfer de cunoaștere și 
instrumente de politici; asistență 
pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o 
entitate regionala, națională sau din 
străinătate 

5 p. / 
colectiv 

   



organizarea pentru studenți de cercuri 
științifice, ateliere, cluburi tematice 
etc. (daca acel cerc științific a organizat 
cel puțin 2 evenimente per an 
academic) 

2,5 p. / cerc 
științific / an 
univ. 

   

îndrumare lucrări licență / disertație 1 p. / lucrare    
susținerea și coordonarea studenților 
pentru obținerea burselor de 
performanță în cercetare (finanțate 
prin Centrul pentru Managementul 
Cercetării Științifice al UBB) sau pentru 
admiterea în Colegiul Studențesc de 
Performanță Academică (CSPA) al UBB 

4 p. / 
student 
coordonat 

   

susținerea studenților pentru 
obținerea de internshipuri, burse de 
studiu, inserare pe piața muncii prin 
recomandări și completarea de 
referințe (dovedite cu înscrisuri) 

0,3 p. / 
recomandare 

   

participarea la activitățile ONG-urilor 
studențești din FSE (Simularea 
Parlamentului European etc.) 

2 p. / 
activitate 

   

încheierea de contracte pentru stagii 
de practică (se punctează o singură 
dată/agent economic) 

2 p. / 
activitate 

   

organizator de workshopuri, seminarii, 
mese rotunde cu participarea de 
reprezentanți ai comunității locale, 
naționale, internaționale, aprobate de 
conducerea FSE 

2 p. / 
eveniment 

   

membru în echipa de organizare a 
unor workshopuri, seminarii, mese 
rotunde cu participarea de 
reprezentanți ai comunității locale, 
naționale, internaționale, aprobate de 
conducerea FSE 

1 p. / 
eveniment 

   

responsabil al unei comisii a Consiliului 
FSE 

3 p. / an 
univ. 

   

membru într-o comisie a Consiliului 
FSE 

2 p. / an 
univ. 

   



responsabil al Comisiei de echivalare a 
notelor a FSE 

3 p. / an 
univ. 

   

membru în Comisia de echivalare a 
notelor a FSE 

2 p. / an 
univ. 

   

responsabil al Comisiei de evaluare 
inter-colegială 

3 p. / an 
univ. 

   

membru/secretar al Comisiei de 
evaluare inter-colegială 

2 p. / an 
univ. 

   

membru în Comisia de cazări a FSE 2 p. / an 
univ. 

   

membru în Comisia de burse a FSE 2 p. / an 
univ. 

   

membru în Comisia Erasmus a FSE 2 p. / an 
univ. 

   

director al unei structuri de conducere 
a UBB/FSE (Biroul de Cooperări 
Internaționale, Biroul de Imagine etc.) 

7 p. / an 
univ. 

   

responsabil/membru neremunerat al 
unei structuri de conducere a UBB/FSE 
(Biroul de Cooperări Internaționale, 
Biroul de Imagine etc.) 

2 p. / an 
univ. 

   

realizarea de regulamente și alte 
documente juridice ale UBB sau FSE 
(dovedită cu înscrisuri) 

2 p. / 
document 

   

membru în consiliul departamentelor 1 p. / an 
univ. 

   

coordonarea Comisiei de organizare a 
admiterii la nivel licență/master 

12 p. / 
comisie / an 

   

membru în Comisia de organizare a 
admiterii la nivel licență/master 

5 p. / comisie 
/ an 

   

conducerea unei comisii de admitere 
la nivel master 

4 p. / comisie    

membru într-o comisie de admitere la 
nivel master 

2 p. / comisie    

conducerea unei comisii de finalizare a 
studiilor de licență sau master 

5 p. /  
comisie 

   

membru/secretar al unei comisii de 
finalizare a studiilor de licență sau 
master 

3 p. /  
comisie 

   



membru în comisii de concurs pentru 
ocuparea de poziții didactice 

5 p. /  
comisie 

   

negociere acorduri de dublă diplomă 10 p. / acord 
semnat 

   

traduceri unor documente FSE 
necesare în procesul de 
internaționalizare (broșura FSE, 
regulamente) 

4 p. / 
document 

   

promovarea FSE în licee și colegii din 
Cluj și din alte județe (dovedite cu 
înscrisuri) 

1 p. / liceu    

crearea, actualizarea și menținerea 
site-urilor dedicate prezentării 
departamentelor, masteratelor, 
centrelor de cercetare și revistelor 
Facultății 

3 p. / site    

participarea la ședințe de departament 1 p. / ședință    
actualizarea datelor personale pe site-
ul FSE 

1 p. / an 
univ. 

   

obținerea unui certificat de formator 
sau manager de proiect 

5 p. / 
certificat 

   

predarea de cursuri de formare 
profesională în cadrul unor programe 
de formare profesională recunoscute 
de Autoritatea Națională pentru 
Calificări, acreditate la UBB pentru 
studenții FSE 

6 p. / curs    

coordonare cursuri de formare 
continuă și alte proiecte educaționale 

3 p. / curs    

furnizarea de expertiză la nivel 
internațional (Comisia Europeană, 
Comisia Fulbright, presa internațională 
etc.) (dovedită cu înscrisuri) 

4 p. / proiect    

furnizarea de expertiză la nivel 
național (Institutul European din 
România, Club Europa etc.) (dovedită 
cu înscrisuri) 

3 p. / proiect    

gestionarea parteneriatelor 
internaționale care atrag finanțări 

5 p. / proiect    



pentru FSE (Atid Lekidum Israel, EM 
Normandie etc.) 
promovarea FSE la evenimente publice 
(dovedită cu înscrisuri) 

1 p. / 
eveniment 

   

Punctaj total criteriul III  
PUNCTAJ TOTAL  

 

Note: 

• ca regulă generală, dacă nu se menționează că punctajul se adaugă anual, acesta se va calcula o singură dată 
• fiecare criteriu are pondere egală 
• comisia de concurs le poate solicita candidaților documente doveditoare sau clarificări  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 3 
 

Declarația pe propria răspundere a candidatului 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………., domiciliat/ă în 

localitatea……………………………………………., str. ………………………………………………., nr. 

………., bl. ………., ap. ……….., județul …………………………….., posesor/posesoare a actului de 

identitate seria ……………… nr. …………………….., eliberat de  

………………………………………………………. la data de ………………………………, 

cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 

că datele și informațiile prezentate în dosarul de concurs se referă la propria activitate și corespund 

adevărului. 

 

 

 

 Semnătura, 

…………………………………………… 

 
  



Anexa 4  

Calendarul de concurs 

 

● 16 septembrie – anunțarea concursului/calendarului de concurs 

● 21 - 23 septembrie  –  înscrierea candidaților 

● 24 septembrie – evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de evaluare și afișarea 

rezultatelor evaluării 

● 27 - 28 septembrie – depunerea contestațiilor 

● 29 septembrie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

● 30 septembrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 5 Criteriile de apreciere a activității personalului didactic care candidează la obținerea 
gradației de merit 

 

A B 

Denumirea indicatorului Punctajul alocat indicatorului 

Criteriul I: Dimensiune didactică 

elaborare de materiale didactice și suporturi de studiu pentru cursuri și seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) 
publicate la edituri recunoscute în conformitate cu criteriile minimale pentru pozițiile didactice în domeniile științelor 
politice, economice și juridice etc. sau e-book cu ISBN. Nu vor fi luate în considerare prezentările PowerPoint. 

10 p. / disciplină 

ediții revăzute ale lucrărilor de la pct. anterior 4 p. / disciplină 

elaborare set complet de cursuri PowerPoint 6 p. / disciplină 

participarea la elaborarea dosarelor aferente autorizării sau (re)acreditării unor programe de studii universitare 10 p. / dosar 

coordonarea unor programe de studii 8 p. / an univ. 

tutore de an 4 p. / an univ. 

numărul de studenți examinați în sesiunile aferente fiecărui semestru. Se ia în considerare numărul de studenți înscriși 
la fiecare specializare pe ani de studiu. 

10 p. / 100 studenți 

numărul de lucrări corectate la proba scrisă a examenului de licență 0,3 p. / lucrare 

activități didactice neplătite (ex. Junior Summer University, Săptămâna Altfel etc.) 5 p. / disciplină / an univ. 

pregătire materiale bibliografice pentru tematica examenului de licență 2 p. / disciplină / an univ. 

elaborarea fișelor de disciplină (se punctează o singură dată, nu anual) 3 p. / fișă 



Criteriul II: Dimensiune științifică 

articole în reviste cotate ISI cu factor de impact mai mare sau egal cu 0,1 15 p. / art. (împărțit la nr. autori) 

articole în reviste cotate ISI cu factor de impact <0,1, ESCI sau în reviste indexate în cel puțin 2 din bazele de date 
internaționale recunoscute (ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, 
CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, EconLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, SpringerLink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC, 
Cabells, JSTOR, Science Direct, DBLP, ACM, INFOSCI, West Law, Francis, Doctrinal, Hein Online, Lexis Nexis) 

6 p. / art. (împărțit la nr. autori) 

articole / studii publicate în volumele conferințelor indexate ISI Proceedings sau internaționale desfășurate în țară sau 
străinătate (cu ISSN sau ISBN) 

4 p. / art. (împărțit la nr. autori) 

cărți publicate la edituri internaționale 20 p. / carte  (împărțit la nr. 
autori) 

cărți publicate la edituri naționale 14 p. / carte (împărțit la nr. 
autori) 

cărți coordonate la edituri internaționale sau editarea volumelor unor conferințe internaționale 

 

12 p. / carte (împărțit la nr. 
editori) 

cărți coordonate la edituri naționale sau editarea volumelor unor conferințe naționale 8 p. / carte (împărțit la nr. editori) 

tratate, monografii, legislație adnotată, îndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internațional sau cu 
prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice 

12 p. / carte (împărțit la nr. 
autori) 

traducere și îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o editură cu prestigiu internațional din străinătate sau la o 
editură clasificată CNCS lista A sau B. 

10 p. / carte (împărțit la nr. 
autori) 

carte cu caracter de monografie, sinteză istorică inclusă în cel puțin 10 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri 
academice de profil 

12 p. / carte (împărțit la nr. 
autori) 

ediție critică la o operă fundamentală 10 p. / carte (împărțit la nr. 
editori) 

ediție critică de documente 6 p. / carte (împărțit la nr. editori) 



studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN) publicate în străinătate 6 p. / studiu (împărțit la nr. 
autori) 

studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN) publicate în țară 4 p. / studiu (împărțit la nr. 
autori) 

recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 2 din bazele de date internaționale 
recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în dicționare de specialitate 

2 p. / lucrare (împărțit la nr. 
autori) 

lucrări publicate în volumele unor conferințe (cu ISBN) indexate în cel puțin una dintre bazele de date internaționale 
recunoscute 

4 p. / lucrare (împărțit la nr. 
autori) 

citări în articole din reviste cotate ISI (nu se iau în considerare autocitările) 

 

1 p. / citare 

citări în cărți sau volume ori reviste indexate în baze de date internaționale (nu se iau în considerare autocitările) 

 

0,5 p. / citare 

Indicele HIRSCH la momentul depunerii dosarului valoarea indicelui 

editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională 
recunoscută 

10 p. / revistă 

membru în comitetul de redacție al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de 
date internațională recunoscută 

4 p. / revistă 

recenzor pentru reviste și manifestări științifice indexate ISI 2 p. / revistă 

editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau de o bază de date internațională recunoscută 8 p. / revistă 

membru în comitetul de redacție al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau de o bază de date 
internațională recunoscută 

3 p. / revistă 

editor al unei reviste neindexate 2 p. / revistă 

membru în comitetul de redacție al unei reviste neindexate 1 p. / revistă 



coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internațional 4 p. / colecție 

membru în comitetul științific al unei colecții (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internațional 3 p. / colecție 

coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură din țară 2 p. / colecție 

membru în comitetul științific al unei colecții (serie de volume) editate de o editură din țară 1 p. / colecție 

coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 50.000 lei de o entitate din străinătate 12 p. / proiect 

membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat pe bază de competiție în valoare de cel 
puțin 50.000 lei de o entitate din străinătate 

6 p. / proiect 

coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 50.000 lei de o entitate din țară 8 p. / proiect 

membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat pe bază de competiție în valoare de cel 
puțin 50.000 lei de o entitate din țară 

4 p. / proiect 

coordonarea unui proiect de cercetare finanțat de mediul de afaceri cu o valoare minimă de 10.000 euro 3 p. / proiect 

membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat de mediul de afaceri cu o valoare minimă 
de 10.000 euro 

1,5 p. / proiect 

visiting professor la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de curs finalizat prin evaluarea studenților, nu 
mobilitate Erasmus) 

10 p. / stagiu 

profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună 
(nu mobilitate Erasmus) 

7 p. / stagiu 

efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel puțin un an universitar la o universitate de prestigiu din străinătate 6 p. / stagiu 

beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei 4 p. / grant 

obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 5 p. / diplomă 

lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în străinătate (manifestare științifică cu comitet de organizare 
și pagină de prezentare pe internet, ale cărei lucrări sunt publicate în volum al conferinței sau on-line) 

3 p. / lucrare 



lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară (manifestare științifică cu comitet de organizare și 
pagină de prezentare pe internet, ale cărei lucrări sunt publicate în volum al conferinței sau on-line) 

2 p. / lucrare 

conducerea echipei de organizare a unor conferințe internaționale organizate de FSE (manifestări științifice cu comitet 
de organizare și pagină de prezentare pe internet, ale cărei lucrări sunt publicate în volum al conferinței sau on-line) 

8 p. / conferință 

membru în echipa de organizare a unor conferințe internaționale organizate de FSE (manifestări științifice cu comitet de 
organizare și pagină de prezentare pe internet, ale cărei lucrări sunt publicate în volum al conferinței sau on-line) 

4 p. / conferință 

conducerea echipei de organizare a unor conferințe naționale organizate de FSE (manifestări științifice cu comitet de 
organizare și pagină de prezentare pe internet, ale cărei lucrări sunt publicate în volum al conferinței sau on-line) 

5 p. / conferință 

membru în echipa de organizare a unor conferințe naționale organizate de FSE (manifestări științifice cu comitet de 
organizare și pagină de prezentare pe internet, ale cărei lucrări sunt publicate în volum al conferinței sau on-line) 

2,5 p. / conferință 

moderator al unui panel sau keynote speaker la conferințe internaționale 3 p. / conf. 

moderator al unui panel sau keynote speaker la conferințe naționale 1,5 p. / conf. 

membru în comisiile de îndrumare ale doctoranzilor (se punctează o singură dată/doctorand) 1 p. / comisie 

președinte, referent de specialitate în comisiile pentru susținerea publică a tezelor de doctorat 2 p. / comisie 

coordonarea de teze de doctorat (se punctează o singură dată) 5 p. / teză 

abilitare/conducere teze de doctorat (se punctează o singură dată) 10 p. 

coordonare numere tematice ale revistelor FSE 3 p. / nr. 

editare tehnică a numerelor tematice ale revistelor FSE 2 p. / nr. 

Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate) 

membru în academii, asociații profesionale de prestigiu, organizații internaționale în domeniul educației și cercetării  2 p. / asoc. 

membru în academii, asociații profesionale de prestigiu, organizații naționale în domeniul educației și cercetării 1 p. / asoc. 



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, în străinătate 

4 p. / studiu 

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, în țară 

2 p. / studiu 

coordonare a granturilor sau a proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și regională; transfer de cunoaștere și 
instrumente de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o entitate regionala, națională sau din străinătate 
(ROSE, POCU, POCA, Erasmus Mundus etc.) 

12 p. / proiect 

participarea în colectivele de elaborare a granturilor sau a proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și regională; 
transfer de cunoaștere și instrumente de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o entitate regionala, 
națională sau din străinătate 

2 p. / colectiv 

participarea în colectivele de implementare a proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și regională; transfer de 
cunoaștere și instrumente de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o entitate regionala, națională sau 
din străinătate 

5 p. / colectiv 

organizarea pentru studenți de cercuri științifice, ateliere, cluburi tematice etc. (daca acel cerc științific a organizat cel 
puțin 2 evenimente per an academic) 

2,5 p. / cerc științific / an univ. 

îndrumare lucrări licență / disertație 1 p. / lucrare 

susținerea și coordonarea studenților pentru obținerea burselor de performanță în cercetare (finanțate prin Centrul 
pentru Managementul Cercetării Științifice al UBB) sau pentru admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță 
Academică (CSPA) al UBB 

4 p. / student coordonat 

susținerea studenților pentru obținerea de internshipuri, burse de studiu, inserare pe piața muncii prin recomandări și 
completarea de referințe (dovedite cu înscrisuri) 

0,3 p. / recomandare 

participarea la activitățile ONG-urilor studențești din FSE (Simularea Parlamentului European etc.) 2 p. / activitate 

încheierea de contracte pentru stagii de practică (se punctează o singură dată/agent economic) 2 p. / activitate 

organizator de workshopuri, seminarii, mese rotunde cu participarea de reprezentanți ai comunității locale, naționale, 
internaționale, aprobate de conducerea FSE 

2 p. / eveniment 



membru în echipa de organizare a unor workshopuri, seminarii, mese rotunde cu participarea de reprezentanți ai 
comunității locale, naționale, internaționale, aprobate de conducerea FSE 

1 p. / eveniment 

responsabil al unei comisii a Consiliului FSE 3 p. / an univ. 

membru într-o comisie a Consiliului FSE 2 p. / an univ. 

responsabil al Comisiei de echivalare a notelor a FSE 3 p. / an univ. 

membru în Comisia de echivalare a notelor a FSE 2 p. / an univ. 

responsabil al Comisiei de evaluare inter-colegială 3 p. / an univ. 

membru/secretar al Comisiei de evaluare inter-colegială 2 p. / an univ. 

membru în Comisia de cazări a FSE 2 p. / an univ. 

membru în Comisia de burse a FSE 2 p. / an univ. 

membru în Comisia Erasmus a FSE 2 p. / an univ. 

director al unei structuri de conducere a UBB/FSE (Biroul de Cooperări Internaționale, Biroul de Imagine etc.) 7 p. / an univ. 

responsabil/membru neremunerat al unei structuri de conducere a UBB/FSE (Biroul de Cooperări Internaționale, Biroul 
de Imagine etc.) 

2 p. / an univ. 

realizarea de regulamente și alte documente juridice ale UBB sau FSE (dovedită cu înscrisuri) 2 p. / document 

membru în consiliul departamentelor 1 p. / an univ. 

coordonarea Comisiei de organizare a admiterii la nivel licență/master 12 p. / comisie / an 

membru în Comisia de organizare a admiterii la nivel licență/master 5 p. / comisie / an 

conducerea unei comisii de admitere la nivel master 4 p. / comisie 

membru într-o comisie de admitere la nivel master 2 p. / comisie 

conducerea unei comisii de finalizare a studiilor de licență sau master 5 p. /  comisie 



membru/secretar al unei comisii de finalizare a studiilor de licență sau master 3 p. /  comisie 

membru în comisii de concurs pentru ocuparea de poziții didactice 5 p. /  comisie 

negociere acorduri de dublă diplomă 10 p. / acord semnat 

traduceri unor documente FSE necesare în procesul de internaționalizare (broșura FSE, regulamente) 4 p. / document 

promovarea FSE în licee și colegii din Cluj și din alte județe (dovedite cu înscrisuri) 1 p. / liceu 

crearea, actualizarea și menținerea site-urilor dedicate prezentării departamentelor, masteratelor, centrelor de 
cercetare și revistelor Facultății 

3 p. / site 

participarea la ședințe de departament 1 p. / ședință 

actualizarea datelor personale pe site-ul FSE 1 p. / an univ. 

obținerea unui certificat de formator sau manager de proiect 5 p. / certificat 

predarea de cursuri de formare profesională în cadrul unor programe de formare profesională recunoscute de 
Autoritatea Națională pentru Calificări, acreditate la UBB pentru studenții FSE 

6 p. / curs 

coordonare cursuri de formare continuă și alte proiecte educaționale 3 p. / curs 

furnizarea de expertiză la nivel internațional (Comisia Europeană, Comisia Fulbright, presa internațională etc.) (dovedită 
cu înscrisuri) 

4 p. / proiect 

furnizarea de expertiză la nivel național (Institutul European din România, Club Europa etc.) (dovedită cu înscrisuri) 3 p. / proiect 

gestionarea parteneriatelor internaționale care atrag finanțări pentru FSE (Atid Lekidum Israel, EM Normandie etc.) 5 p. / proiect 

promovarea FSE la evenimente publice (dovedită cu înscrisuri) 1 p. / eveniment 

 

Note: 

• ca regulă generală, dacă nu se menționează că punctajul se adaugă anual, acesta se va calcula o singură dată 
• fiecare criteriu are pondere egal



Anexa 6 
 

Grila de apreciere  
a activității candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic 

 
I Îndeplinirea condițiilor obligatorii: 
 

Funcția didactică ocupată în baza unui contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate 

Îndeplinirea condiției 
(DA / NU) 

 
Vechimea în instituție într-o funcție didactică  

(min. 3 ani) 
(nr. anilor de vechime) 

 
A obținut la evaluările de către conducere din ultimii 

3 ani calificativul „foarte bine” 
 (DA / NU) 

 
Deține titlului științific de doctor (DA / NU) 

 
Existența unei sancțiuni disciplinare (DA / NU) 

 
Îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea 

Babeș-Bolyai, conform art. 15 alin (1) din Carta UBB (DA / NU) 

 
Are cont public pe Google Schoolar, ResearchGate și 
Publons, asociat direct și în mod clar cu universitatea (DA / NU) 

 
Are întocmit și avizat planul individual de carieră 

academică pentru anul universitar următor (DA / NU) 

 
A obținut la evaluările realizate de studenți în ultimii 3 

ani un punctaj peste 3.50 (DA / NU) 

 

II Îndeplinirea condițiilor de performanță: 

Criteriul I: Dimensiune didactică 

Punctaj total C I 
Punctajul obținut de 

candidat  pentru 
indicatorii aferenți C I 



Criteriul II: Dimensiune științifică/creație artistică/performanță sportivă 

Punctaj total C II 
Punctajul obținut de 

candidat  pentru 
indicatorii aferenți C II 

Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate) 

Punctaj total C III 
Punctajul obținut de 

candidat  pentru 
indicatorii aferenți C III 

PUNCTAJ TOTAL fiecare criteriu are 
pondere egală 

 

Membrii comisiei de concurs: 

 

Președinte (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

Membru 1 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

Membru 2 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

 
 
  



 
ANEXA 7 

 
CLASAMENTUL CANDIDATURILOR LA CONCURSUL 

PENTRU OBȚINEREA DE GRADAȚII DE MERIT 
 
 

Nr.  
crt. Numele şi prenumele Gradul didactic Departamentul Punctaj final 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 
 
 
Comisia de concurs: 
 
Președinte (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

Membru 1 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

Membru 2 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

 
 
[Data] 


