


































 

 

 
   

 
Formular F-PO-18-01 

ANEXA 1 
FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI DE CERCETARE  

 
FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE  (postdoc şi doctoranzi) pentru perioada IANUARIE – DECEMBRIE 

LIPSA  DOCUMENTELOR ATAŞATE IN FORMAT ELECTRONIC,  ACOLO UNDE  ACESTEA SUNT SOLICITATE, ARE CA ŞI CONSECINŢĂ INVALIDAREA PUNCTAJULUI PENTRU CRITERIUL  RESPECTIV 

 

Nr. crt. CRITERIUL DE EVALUARE INDICATORUL DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ FORMULA ANEXE ÎN FORMAT ELECTRONIC 

A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
A1. Publicarea de cursuri, cursuri ȋn limbi străine, îndrumătoare de lucrări practice 
Cursuri publicate în colective internaţionale Sunt considerate manuale universitare, suporturi de curs şi îndrumătoare de lucrări practice, 

lucrările tipărite sau în format electronic care respectă conţinutul fişei disciplinei şi care sunt 
dimensionate pentru perioada de predare. Validarea acestora  este condiţionată  de existenţa  
înregistrării  ISBN-ului  în anul de raportare  precum şi de confirmarea existenţei  în fondul de 
carte,  din partea Bibliotecii USAMV  Cluj-Napoca a unui număr  de minim 5 exemplare sau 
confirmarea de către director IDFR a încărcării cursului în platforma IDFR. În cazul 
cărţlor/capitolelor de carte publicate la edituri internaţionale nu este necesară existenţa a 5 
exemplare în fondul de carte (este suficient doar avizul CCDI). Raportează numai autorii care se 
regăsesc în descrierea CIP din pagina de gardă. 
Avizul Consiliului Didactic va conţine : 

▪ Numele autorilor care apar în descrierea CIP; 
▪ Numărul  total de pagini al cărţii; 
▪ Numărul total de pagini care revine fiecarui autor în parte. 

Se va ataşa la autoevaluare Avizul Consiliului Didactic în format pdf. DAC va cere de la Biblioteca 
USAMV Cluj-Napoca  lista manualelor şi a ȋndrumătoarelor de lucrări practice intrate în Bibliotecă în 
anul raportării şi numărul acestora pentru fiecare titlu şi de la director IDFR lista cursurilor încărcate în 
platforma IDFR. 
Npa: număr pagini aferente fiecarui autor 
Npt: număr pagini total 

1. Co-autor Punctaj/curs 90   90 + 0,60xNpa 
Nr. pagini autor 0,60 

2. Editor/coordonator/prim-autor Punctaj/curs 90  
           90 + 0,60xNpt Nr. pagini total 0.60 

Cursuri publicate la edituri naţionale 

3. Co-autor Punctaj/curs 30 30+ 0,6xNpa 
Nr.pagini autor 0,6 

4. Editor/coordonator/unic autor/prim autor                                                                                          Punctaj/curs 30            30+ 0,6xNpt 
  Nr. pagini total 0,6 
 
Îndrumătoare de lucrări practice publicate la edituri naţionale 

5. Autor unic/ prim autor/ co-autor Punctaj/lucrare 20 20+0,4xNp 

Nr.pag .(N p) scrise 0,4 
  

Publicare de cursuri ȋn limbi străine  

6. 
Cursuri şi ȋndrumătoare de lucrări practice editate ȋn limba engleză şi franceză pentru studenţii de la linia 
engleză şi franceză: Prim autor/Co-autor  
 

Punctaj/curs 40            40+0,4xNp Se va ataşa la autoevaluare Avizul cConsiliului Didactic 
Nr.pag .(N p)scrise 0,4 

7.  
Cursuri şi ȋndrumătoare de lucrări practice traduse ȋn limba engleză şi franceză pentru studenţii de la linia 
engleză şi franceză 

Punctaj/curs/ȋndrumator lucrari practice semestrial 
 

30 
 

30 
 
 

Se ataşeaza suportul de curs/lucrări practice ȋn format pdf. Lista unică semanată de decanul Facultăţii 
de Medicină Veterinară 

8.  Caiet de abilităţi practice 
 

Punctaj/caiet 30 30 Raportează coordonatorul programului de studii 

  
A2. Activitatea de coordonare doctoranzi şi postdoctoranzi  

1. 
 
Calitatea  de Tutor  pentru  bursierii postdoctoranzi 

 
Punctarea calităţii  de tutor 

 
20 

 
20 

Calitatea  de tutor pentru bursierii postdoc  se demonstrează  prin documentul emis de  Director 
CSUD/ Prorector cercetare  

2. 
Doctoranzi români/străini coordonaţi, care au susţinut  teza de doctorat în anul raportării 

Punctaj/ doctorand 
20   20  

Ordinul Rectorului de numire a comisiei 

3. 
Calitatea  de Conducător de doctorat Punctaj unic anual 20 20 Se acordă punctaj unic anual indiferent de numărul de doctoranzi coordonaţi 

Se va ataşa un link spre pagina Școlii doctorale 
 

4. 
Obţinerea  atestatului  de abilitare Punctaj  unic anual 80 80 Se anexează ordinul de ministru. Se punctează în anul obţinerii atestatului 

 

A3. Activitatea de coordonare lucrări de diplomă, lucrări de disertaţie şi pregătire pedagogică (coordonare lucrări profesori grad 1, grad 2) 

1. Absolvenţii coordonaţi, care au susţinut lucrarea de diplomă în anul de raportare Nr.lucrări coordonate (N) 10 x N 10 x N Se ataşează lista de la decanat semnată de membrii comisiei 
În  cazul  în care există 2 coordonatori, punctajul se împarte la 2 
Se vor lua in considerare cele care exced 2/cadru didactic (prevăzute conform regulamentului) 

2. Masteranzii coordonaţi, care au susţinut lucrarea de disertaţie în anul de raportare Nr lucrări coordonate  (N) 10 x N 10 x N Se ataşează lista de la decanat  semnată de membrii comisiei 
În  cazul  în care există 2 coordonatori punctajul se împarte la 2 
Se vor lua in considerare cele care exced 2/cadru didactic (prevăzute conform regulamentului) 

3. Profesori de liceu (grad 1)  coordonaţi în anul de raportare Punctaj/lucrare coordonată 10 10  În  cazul în care există 2 coordonatori, punctajul se împarte la 2 



 
4. Preşedinte/Membru în comisii de licenţă/ disertaţie Punctaj/comisie            20                  20 Se vor lua in considerare toate comisiile 

5. Membru în comisii de definitivat/gradul 2/ grad ştiinţific Punctaj/comisie 20 20 Se vor lua in considerare toate comisiile. Membru in comisia de contestatie NU se valideaza doar in 
cazul in care exista dovada prezentei in comisie (ne-participarea din motive obiective a unui membru in 
comisie) 

A4. Activitatea cu studenţii 

1. Coordonarea de lucrări ale studenţilor prezentate la Simpozioane studenţeşti  
Nr.lucrări prezentate la simpozion studenţesc (N); 

 
5xN 

 
5xN 

 
Se ataşează programul simpozionului. Propunere- sa se imparta la numarul de coordonatori 
În  cazul  în care există 2 coordonatori punctajul se împarte la 2 
 

2. Coordonarea studenţilor la Agronomiada Punctaj unic anual 10 10 Se ataşează lista semnată de Prorectorul cu activități sociale și studențești 

3. Calitatea de: 
a. decan de an 
b. realizator al orarului facultăţii 
c. membru în comisie admitere sau elaborare teste grilă pentru admitere 

 
Punctaj/Activitate 

 
                      20 

 
20 

Se ataşează dovada semnată de Decanul Facultăţii 

4. Coordonarea absolvenţilor care îşi sustin portofoliul didactic de la DPPD/Programe internariat Medicină 
Veterinară 

 
Punctaj/activitate 

                     10 10 Lista avizată de director DPPD/Listă avizată de Decan Medicină Veterinară 

5. Coordonare proiecte aplicative ale studenţilor 
 

 
Punctaj/activitate 

(Suma/membru/)/100 (Suma/membru/)/100 Lista avizată de Prorector CercetareCCDI. Se vor raporta sumele ȋncasate.Membrii sunt cadrele 
didactice şi doctoranzi 

6. Coordonarea activităţii echipelor de sport (Disciplina Educatie fizică)-Pregătire generală şi specifică Punctaj unic anual 20 20 Dovada participării la competiţie 

7. Participarea echipelor de sport coordonate în competiţii internaţionale în urma unor selecţii 
(DEFS) 

Punctaj pt. coordonator echipa  
20 

20 Se ataşează documente justificative avizate de Decanul Facultăţii 

8. Participarea echipelor de sport coordonate în competiţii naţionale în urma unor selecţii (DEFS) Punctaj pt. coordonator echipa  
10 

10 Se ataşează documente justificative avizate de Decanul Facultăţii 

9. Certificate/ atestate de competență  lingvistică eliberate Punctaj unic anual 50 50 Vor raporta doar cadrele didactice de la disciplinele de Limbi străine 

A5. Premii obţinute de către Echipele de sport/Agronomiada/Concursuri ştiinţifice studenţeşti cȃştigate în competiţii naţionale   

1. Premiul I Punctaj/premiu                       20                        20 Se atașează copie după premiul obținut 
 
 2. Premiul II Punctaj/premiu                      15                       15 

3. Premiul III Punctaj/premiu                      10                       10 

4. Menţiuni Punctaj/premiu                        5                         5 

B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE 
B1. Publicarea de cărţi, tratate ştiinţifice/tehnice 

Cărţi publicate la edituri internaţionale  
Validarea  acestora  este condiţionată  de inregistrarea  ISBN în anul de raportare şi de existenţa  
acestuia  în baza de date online a Bibliotecii Naţionale (http://a leph.bibnat.ro:8991/F), precum şi de 
confirmarea  existenţei  în fondul de carte, din partea Bibliotecii  USAMV  Cluj-Napoca, a unui număr de 
minim 1 exemplar, cu excepția cărților publicate în edituri internaționale. 
Se vor valida doar cărţile, tratatele ştiinţifice şi tehnice care au fost analizate şi au avizul 
(format pdf) favorabil al Consiliului CCDI.  
Avizul Consiliului CCDI va conţine: 

▪ Numele autorilor care apar în descrierea CIP 
▪ Numărul total de pagini 
▪ Numărul total de pagini pentru fiecare autor în parte 
▪ Apreciere aupra încadrării subiectului în domeniul de activitate științifică al 

autorului/autorilor 
▪ Dacă este carte științifică cu editor se vor specifica editorii. 

La criteriul B.1.3. raportare unică (fie editor, fie coordinator); vor raporta toţi co-editorii dacă 
sunt mai mulţi 
 

1. autor unic / prim autor/ co-autor  Punctaj/carte 90         90+ 0 ,6xNp 
Nr.pag. carte 0,60 

 
2. 

 
capitol în carte cu Editor 

Punctaj /carte 60  
        60+0,6x Np Nr.pag. CAPITOL(Np) scrise de autor,  de la…până la....  

0,6 

3. 
 
editor coordinator 

Punctaj/activitate 90 90 

Cărţi publicate la edituri naţionale 

 

4. 

 

autor unic/prim autor/ co-autor 

 
Punctaj/carte 

 
30                   30+ 0,6xNp 

Nr.pag.  Carte 0.6 
 
5.  

 
capitol în carte cu Editor  

 
Punctaj/carte 
 

 
15 
 

 
                15+ 0,6xNp 

Nr.pag. CAPITOL(Np) scrise de autor,  de la…până la.... 0,6 
 

6. editor coordonator/editor volum special ȋntr-un jurnal Punctaj/carte 
Punctaj/volum 

20 20 

B2. Publicarea de articole ştiiţifice in extenso/ rezumat/ proceedings 
Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau proceedings ISI cu FACTOR DE IMPACT (FI) 

1. UNIC AUTOR/ PRIM  AUTOR/ AUTOR CORESPONDENT/ULTIM AUTOR ÎN DOMENIUL MEDICAL/ 
ULTIM AUTOR PENTRU CONDUCĂTORII DE DOCTORAT DIN DOMENIUL SAI 

Punctaj/articol 40 [(40  + 10xFI  ) x 2 ] 

 

Se validează articolele publicate în anul de raportare/anul precedent 
Articolele din anul precedent vor fi luate ȋn considerare doar dacă la data ȋncheierii evaluării nu apăreau 
ȋn WOS 
Se validează articolele științifice ȋn care este specificată apartenența la USAMVCN. Se atașează 
WOS-ul pentru articolele ISI cu IF sau fără IF 
La criteriul B.2.1. - categoria ultim autor pentru conducătorii de doctorat din domeniul SAI (se vor 
include doar articolele în care conducătorul de doctorat apare ultim autor cu prim autor doctorandul) 
O lucrare se va raporta la un singur criteriu B.2.1-B.2.7 
 
 
 
 
 
 
 

Factor  impact (Fi) 5 

2. CO-AUTOR Punctaj/articol                   40                    (40 + 10xFI) 

 

 
3. 

Rezumate publicate în reviste cotate ISI sau conferinţe  ISI cu FI - UNIC/PRIM/CO-AUTOR Punctaj/articol 15              15 
 

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI, fără FACTOR DE IMPACT (FI) - Web of science/ Core Collection 
4. UNIC AUTOR / PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT / ULTIM AUTOR IN DOMENIUL MEDICAL / 

CO-AUTOR 
Punctaj/articol 25                           25 

Articole ştiinţifice publicate în reviste cuprinse în baze de date internaţionale (BDI) 

5. UNIC AUTOR / PRIM  AUTOR / AUTOR CORESPONDENT/  ULTIM AUTOR ÎN DOMENIUL MEDICAL / 
CO-AUTOR- editate sub egida USAMVCN 

Punctaj/articol  17 
 

                         17 
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6. UNIC AUTOR / PRIM  AUTOR / AUTOR CORESPONDENT/  ULTIM AUTOR ÎN DOMENIUL MEDICAL / 

CO-AUTOR -altele 
 12                          12 

Articole ştiinţifice publicate în reviste neindexate 
  
7. UNIC / PRIM  AUTOR   / AUTOR CORESPONDENT/  ULTIM AUTOR ÎN DOMENIUL MEDICAL / CO-

AUTOR 
Punctaj/articol 5 5  

B3. Drepturi de proprietate intelectuală înregistrate 

Brevet de invenţie înregistrat la organisme internaţionale 
1. UNIC  AUTOR / PRIM  AUTOR / CO-AUTOR Punctaj/brevet 200 200 La criteriul B.3.1. NU se raportează cererea de înregistrare  a brevetului. 

Se validează  numai brevetele  emise în anul de raportare/anul precedent (dacă nu au fost 
raportate/validate). 
Se anexează copia brevetului/certificatului în format electronic. 
Se validează brevetele care specifică USAMVCN ca: titular /proprietar/co-proprietar 

Brevete de invenţie înregistrate la OSIM/ISTIS 
2. UNIC  AUTOR/ PRIM  AUTOR / CO-AUTOR Punctaj/brevet 100 100 

Cerere de brevet     
3. UNIC  AUTOR/PRIM AUTOR/CO-AUTOR - internaţional Punctaj/cerere 20 20 Se raportează cererea de înregistrare a brevetului. Se anexează copia cererii de brevet/format 

electronic. 
Se validează cererile de  brevet care specifică USAMVCN ca solicitant 

4. UNIC  AUTOR/PRIM AUTOR/CO-AUTOR -naţional Punctaj/cerere 10 10  

B4. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale 
Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale Se atașează una din următoarele dovezi :Aviz CCDI plus contract/deviz de calcul/convenție de avans 

Se validează  numai raportările care se regăsesc  în baza de date a cercetării. Ca urmare, cadrele  
didactice/cercetătorii  vor avea în vedere transmiterea  Prorectorului Cercetare  a documentelor  
privind  proiectele  câştigate  şi contractele  de cercetare/finanţare încheiate, atât pentru 
competiţiile  naţionale cât şi pentru cele internaţionale,  calitatea de director/ responsabil/membru 
în echipa de cercetare din partea  USAMVCN, devizul/bugetul  proiectului,  precum şi verificarea 
corectitudinii  datelor  înregistrate în baza de date a cercetării, inclusiv în ceea ce priveşte  sumele 
încasate  în anul de raportare. La raportare, în cadrul unui proiect o persoană poate raporta o 
singură calitate (director/responsabil/membru în echipa de cercetare) 
 

 
1. 

 
Director de proiect/contract 

Punctaj/contract 100  
100 + S/ 2000 Sumele ȋncasate ȋn anul de raportare  - în Euro 

(S ) 
       1/2000 

 
2. 

 
Responsabil de proiect/contract  la partenerul USAMV 

Punctaj/contract 70  
70 + S/ 2000 Sumele ȋncasate ȋn anul de raportare  - în Euro       1/2000 

 
3. 

 
Membru ȋn echipa proiectului  

 
Punctaj/contract 
  

50  
50 

Contracte de cercetare câştigate în competiții naționale (PNIII, POC) 
 
4. 

 
Director de proiect 

Punctaj/contract 40  
40 + S/ 7500 Sumele ȋncasate ȋn anul de raportare  - în Lei (S )        1/7500 

 
5. 

 
Responsabil/partener USAMV 

Punctaj/contract 30  
30 + S /7500   

Sumele ȋncasate ȋn anul de raportare  - în Lei (S ) 
 

       1/7500 

 
6. 

 
Membru în echipa proiectului 

 
Punctaj/contract 

 
10 

 
10 

B5. Depuneri de proiecte de cercetare ȋn anul de raportare 
 
1. 

Director sau responsabil la USAMV  al unor proiecte  de cercetare depuse în competiţii 
internaţionale   

 
Punctaj/ proiect 

 
50 

 
50 Se raportează  numai proiectele  declarate eligibile si se ataseaza un document doveditor a depunerii 

si eligibilitatii. Se ataseaza avizul CCDI. Se validează numai raportările care se regăsesc în baza de 
date a cercetării.  Ca urmare, cadrele didactice/cercetătorii  vor avea în vedere transmiterea  
Prorectorului Cercetare  a documentelor  privind proiectele  declarate eligibile (transmiţând 
documentul care confirmă  această situaţie),  atât pentru competiţiile  naţionale cât şi pentru cele 
internaţionale,  calitatea  de director/responsabil  din partea USAMVCN  echipei de cercetare,  
precum şi verificarea corectitudinii  datelor înregistrate în baza de date a cercetării. 
Nu se raportează granturile interne depuse în competiţia USAMVCN  
 

2. Director / Responsabil al unor proiecte de cercetare depuse  în competiţii  naţionale Punctaj/proiect 30 30 

B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare cu mediul de afaceri 

 
1. 
 

Director de proiect- Contracte internaţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari din mediul 
de afaceri pentru realizarea de cercetări şi valorificare produse, tehnologii, studii), realizarea de 
activităţi economice (servicii, microproducţie) 

 
Val.contracte   - Euro  (V ) 

 
80 +suma/1000  

 

 
80 +suma/1000  

 
 

Se atașează următoarele dovezi: aviz CCDI si contract, deviz de calcul din care să rezulte suma 
intrată în anul de raportare. 
Se validează numai raportările care se regăsesc  în baza de date a cercetării.  Ca urmare, 
cadrele didactice/cercetătorii  vor avea în vedere transmiterea  Prorectorului cercetare  a 
documentelor  privind proiectele  câştigate  şi contractele  de cercetare/finanţare încheiate, atât 
cele naţionale  cât şi cele internaţionale, calitatea de director/  responsabil/membru  în echipa de 
cercetare  din partea USAMV  CN, devizul/bugetul  proiectului,  precum şi verificarea  
corectitudinii datelor înregistrate în baza de date a cercetării,  inclusiv în ceea ce priveşte sumele 
încasate  în anul de raportare. 
Membrii proiectelor vor atasa doar declaratia directorului de proiect (Criteriile B6.2. si 
B.6.4.) 
 
Criteriul B.6.5. Atat directorul de proiect cat si membrii proiectului vor raporta aceeasi suma 
Criteriul B.6.5. Se vor raporta doar sumele din devizul de calcul FARA cele aferente salarizarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Membru in proiect- Contracte internaţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari din mediul de 
afaceri pentru realizarea de cercetări şi valorificare produse, tehnologii, studii),  realizarea de activităţi 
economice (servicii, microproducţie) 

  
20 

 
20 

 
3. 

Director de proiect - Contracte naţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari din mediul de 
afaceri pentru realizarea de cercetări şi valorificare produse, tehnologii, studii), realizarea de activităţi 
economice (servicii, microproducţie). 

 
Val.contracte   - Lei (V ) 

20 +suma/5000 
 

20+suma/5000 
 

4. Membru in proiect - Contracte naţionale încheiate în anul de raportare  cu beneficiari din mediul de afaceri 
pentru realizarea de cercetări şi valorificare produse, tehnologii, studii), realizarea de activităţi  economice 
(servicii, microproducţie). 

 10 
 

10 
 

5. Granturi/Contracte interne de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic (finantate de 
Universitate).  (Suma brută lei/ 

membru)/1000 
(Suma brută lei/ membru)/1000 

6.  Granturi/Contracte de cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic (autofinantate)  100 
Punctaj unic 

100 
Punctaj unic 

6. Servicii de consultanță/cercetare/expertiză (altele decât cele desfășurate prin proiecte)  (Suma brută lei/ 
membru)/100 

(Suma brută lei/ membru)/100 
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C. PRESTIGIUL PROFESIONAL 
C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate, a brevetelor 
 
1. 

Citarea,  în anul de raportare, în reviste cotate  ISI cu FI, a unui articol publicat anterior Punctaj/citare     
 

8 
 

 
8  + 5xFI 

 

Nu se raportează autocitările. Se anexează articolul care citează (format pdf) cu marcarea referinţei. 
Se trece WOS-ul și numărul referinței din Web of Science. Cadrele didactice vor specifica clar, în 
cazul unei citări apărute dupa data raportării, că nu a fost raportată anul trecut 
 

Factor  impact (FI) 5 

2. 
Citarea,  ȋn anul de raportare, în reviste indexate ISI fără FI, a unui articol publicat anterior 

Punctaj/citare 5 5 

3. Citarea, în anul de raportare, în reviste  de tip BDI Punctaj/citare 3 3 
 

 

4. Teze de doctorat naţionale/cărţi naţionale/brevete naţionale Punctaj/citare 3  3 
 

5. Teze de doctorat internaţionale/cărţi internaţionale/brevete internaţionale Punctaj/citare 4 4 

C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale (Ştiinţifice) şi Comitete de Publicare al unor edituri sau reviste din ţară/ Membru organizaţii ştiinţifice şi calitatea de recenzor / referent al unor articole publicate în reviste cotate / indexate ISI sau incluse ȋn BDI 

1. 
Membru în Comitetul Editorial (Ştiinţific)  al unor reviste COTATE/INDEXATE - Web  of Science sau 
Guest Editor –special Issue Punctaj/revistă 30 30 

Se ataşează documentul doveditor în format pdf (sau LINK spre pagina publicaţiei)  
Editor-se ataşează link spre site. Se va lua in considerare doar calitatea de Membru în Comitetul 
Editorial (Ştiinţific) vizibila pe site-ul revistei Se vor lua ȋn considerare doar revistele active (să aibă cel 
puţin un număr publicat în anul evaluării) 
n-număr de articole recenzate 
Un articolul recenzat se va raporta o singura dată (indiferent de numărul recenziilor acestuia) 

 

2. 

Membru în Comitetul Editorial (Ştiinţific)  al unor reviste  incluse în baze de date internaţionale  
(BDI); Guest Editor-  special Issue 

 
Punctaj/revistă 

 
15 

 
15 

3. 
Recenzor/referent  al unor articole publicate  în reviste cotate  sau indexate ISI 
 

 
Punctaj/lucrare recenzată 

 
8+nxIF 

 
8+nxIF 

4. 
Recenzor/referent  al unor articole publicate în  reviste incluse în baze de date internaţionale  (BDI)  

Punctaj/lucrare recenzată 

 
2xn 

 
 

2xn 

 
 
 

Propunere: Formula noua de calcul 4xn 

5. 
Referent carte la edituri naţionale/internaţionale Punctaj/carte 10 10 Se ataşează foaia de gardă 

C3. Calitatea  de membru  in Academii  
 

Membru plin al unei academii  de ştiinţe La C3-2: prin alte academii se înţeleg instituţiile publice specializate, legate de profilul 
Universităţii, cu consacrare academică şi coordonare ştiinţifică, din ţară sau din străinătate 
 1. Academia Română (AR) Punctaj  unic anual 50 50 

2. 
Academia  de Ştiinţe  Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti" (ASAS) şi alte  academii 
ştiinţifice Punctaj  unic anual 30 30 

Membru  corespondent sau asociat  al unei  academii  de ştiinţe  (AR, ASA, alte academii) 

3. Membru corespondent al unei academii de ştiinţe  (AR,  ASAS) Punctaj  unic anual 20 20 

4. Membru asociat al unei academii de ştiinţe (AR,  ASAS) Punctaj  unic anual 10 10 

Reprezentant al Universităţii la nivel naţional/internaţional 

5. Membru în comisii la nivel de minister sau autorităţi naţionale/internationale Punctaj/nominalizare 
 

20 
 

              20 
Se anexează documente  care atestă calitatea  de membru în anul raportării sau LINK  cu trimitere la 
pagina  comisiilor. Se punctează  o singură dată calitatea  de membru şi nu fiecare participare  a 
comisiei în diverse acţiuni 

6. 
Preşedinte/Referent oficial în comisii de doctorat/abilitare 

 
Punctaj/nominalizare 

 
10 

 
10 

Se ataşează Ordinul Rectorului 
 

7. 
Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale internaţionale Punctaj unic anual 

 
   20 20 Se atașează dovada apartenenței din care să rezulte calitatea de membru în anul de raportare sau 

link spre site sau dovadă achitare cotizaţie 
Daca asociaţia este afiliată altor societati naţionale şi /sau internationale nu se consideră membru al 
acestora implicit. Pentru a fi membru al acestora trebuie achitată o cotizaţie, deci se ataşează aceasta 
dovadă. 
 

8. 
Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale Punctaj unic anual    10 10 Se atașează dovada apartenenței din care să rezulte calitatea de membru în anul de raportare sau 

link spre site sau dovadă achitare cotizaţie 
 

C4. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe  

 
1. 

Comunicări/lucrări ştiinţifice  prezentate la conferinţe internaţionale - unic/prim  autor/ultim autor  
 

 
Punctaj /lucrare 

 
10 

 
10 
 

 
Se ataşează programul conferinței. Se va marca lucrarea. Ultimul autor se va lua in considerare doar 
pentru domeniul medical veterinar si pentru conducătorii de doctorat din domeniul SAI (se vor include 
doar comunicarile în care conducătorul de doctorat apare ultim autor cu prim autor doctorandul)  si nu 
se va raporta autor corespondent 
 

 
2. 

Comunicări/lucrări ştiinţifice  prezentate la conferinţe internaţionale - coautor  
 

 
Punctaj/lucrare 

 
5  

 
5 
 

C5.Expert/evaluator al unor proiecte de cercetare/programe de studii în anul de raportare 
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1. 

Expert evaluator internaţional pentru proiecte / activităţi  de cercetare  /programe de studii în 
anul de raportare 

 
Punctaj/activitate 

 
          20/activitate 

 
20/activitate  

Se anexează documentul sau link-ul de confirmare a nominalizării, valabil pentru anul de 
raportare 
Se notează cu 10 puncte fiecare activitate NU proiecte individuale  
Calitatea de expert in anul de raportare cu document doveditor 
 

 
2. 

Expert/evaluator naţional pentru proiecte/activităţi   de cercetare în anul de raportare  
Punctaj/activitate 

 
           10/activitate 

 
10/activitate 

 
3. 

 
Expert evaluator ARACIS  pentru programe  de studii 

 
Punctaj/evaluare 

 
10 

 
10 

 
C6. Mobilităţi internaţionale ( profesor/cercetător la universităţi din străinătate) 
 
 
1. 

Visiting profesor cu activitate  didactică la universităţi din străinătate = din data de  …. până la data de 
……   diferit de mobilitati Erasmus + 

 
Punctaj/deplasare   

 
20 

 
20 

 
Se ataşează invitaţia şi Dispoziţia Rectorului 
 

2.  Vizite de scurtă durată, de documentare didactică prin mobilitati Erasmus (TS) sau vizite de documentare 
ştiintifică prevăzute în contracte de cercetare (1 zi la 30 zile) NU participări la simpozioane internaţionale cu 
lucrări Ştiinţifice 

Punctaj/deplasare   20 20 Se ataşează Dispoziţia Rectorului 

3. Invited speaker-Conferinţe internaţionale sub egida unor entităţi ştiinţifice/profesionale internaţionale Punctaj/activitate 100 100 Se ataşează programul Conferinţei. Se vor lua in considerare doar Conferintele indexate WOS 

4. Invited speaker-Conferinţe internaţionale sub egida unor entităţi ştiinţifice/profesionale naţionale  Punctaj/activitate  50 50 Se ataşează programul Conferinţei. Se vor lua in considerare Conferintele internationale indexate WOS 

C7. Premii obţinute 
Premii naţionale (Academia Româna, ASAS, premierea rezultatelor cercetării) 

1. UNIC AUTOR/PRIM AUTOR/CO-AUTOR Punctaj/premiu 10 10 Se anexează certificatul care atestă premiul în anul raportării 
Tȃrgurile şi Saloane de Inventică se vor raporta la Criteriile C.7.7-C.7.9 Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie,  acordate de societăţi profesionale științifice 

2. UNIC AUTOR/PRIM AUTOR Punctaj/premiu 35       35 
 

3. CO-AUTOR Punctaj/premiu 25        25 

Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie,  acordate de societăţi profesionale științifice 

4. UNIC AUTOR / PRIM AUTOR Punctaj/premiu 20  20 

5. CO-AUTOR Punctaj/premiu 15 15 

6. Titluri onorifice câştigate  (în disciplina de sport) Punctaj/premiu 30   30  

Premii obţinute la Tȃrguri şi Saloane de Inventică internaţionale (sub egida unor Instituţii din străinătate)  

7.  Medalii (aur, argint, bronz) şi cupe ( prim-autor) Punctaj/premiu 50 50  

8.  Medalii (aur, argint, bronz) şi cupe (co-autor) Punctaj/premiu  25 25  

9.  Alte premii - raportează doar prim-autorul (altele decat cele de la punctele 7, 8) Punctaj/premiu 20 20 Se validează doar diplomele 

10.  Alte premii- Co-autor (altele decat cele de la punctele 7,8, 9) Punctaj/premiu 10 10  

Premii obţinute la Tărguri şi Saloane de Inventică naţionale  

11. Medalii (aur, argint, bronz) şi cupe (prim-autor) Punctaj/premiu 25 25  

12.  Medalii (aur, argint, bronz) şi cupe (co-autor) Punctaj/premiu 15 15  

13. Alte premii - raportează doar prim-autorul (altele decat cele de la punctele 11,12) Punctaj/premiu 10 10  

14.  Alte premii- Co-autor (altele decat cele de la punctele 11,12,13) Punctaj/premiu 5 5  

C8. Titlul de doctor obţinut în  anul raportării / finalizare post-doc 
1. Obţinerea  titlului de doctor  în ştiinţă  în anul current / finalizare post-doc Punctaj  unic în anul obţinerii titlului 40 40 

Se anexează Ordinul de Ministru  
 

C9. Fonduri atrase 

1. Fonduri atrase prin sponsorizări Valoare 
 

10+ V/ 1000           10+ V/ 1000 Se ataşează contract sponsorizare și OP 

 

D. IMPLICAREA ÎN DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 
D1.  Proiecte de dezvoltare instituţională depuse sau aprobate 
 
1. 

 
Proiecte de dezvoltare  instituţională DEPUSE în competiţii  internaţionale (raportează numai directorul 
de proiect) 

 
Punctaj/proiect 

 
20 

 
20 

Se atașează următoarele dovezi:  
Aviz CCDI si deviz calcul contract, din care să rezulte suma intrată în anul de raportare. 
Cadrele didactice/cercetătorii  vor avea în vedere transmiterea  Prorectorului Cercetare  a documentelor 
privind proiectele  depuse/aprobate  şi contractele încheiate,  atât pentru compe tiţiile naţionale cât şi 
cele internaţionale,  calitatea de director/responsabil  din partea  USAMVCN, devizul/bugetul  
proiectului, precum şi verificarea  corectitudinii  datelor înregistrate în baza de date a cercetării,  inclusiv 
în ceea ce priveşte  sumele încasate  în anul de raportare. 
 
Suma se referă la suma intrată ȋn Universitate ȋn anul raportării 

2. Proiecte  de dezvoltare  instituţională DEPUSE în competiţii  naţionale (raportează numai directorul de 
proiect) 

Punctaj/proiect 10 10 

3. 
 

Proiecte  de dezvoltare  instituţională APROBATE  în competiţii  internaţionale  (raportează directorul de 
proiect) 
 

Punctaj/proiect 30 
 

30 +Suma/2500 
 

 
Val.contracte   - Euro 1/2500  



 
 
4. 

Proiecte  de dezvoltare  instituţională APROBATE  în competiţii  naţionale  (raportează numai directorul 
sau responsabilul USAMV de proiect) 

 
Punctaj/proiect 

 
20 

 

 
20 + Suma/7500 

 

Val.contracte   - Lei 1/7500 

 
 
 
5. 
 

Elaborare/intreţinere intranet/platforma admitere/e-learning,alte tipuri de platforme) Punctaj/activitate              50 50 

D2. Activitatea de elaborare a dosarelor pentru acreditarea unor forme de învăţământ/cercetare/servicii şi implicare în procesul de asigurare al calităţii în Universitate (CAI,CAE, RACF, RACD) 

 
1. Întocmirea dosarelor pentru autorizare/acreditare/evaluare periodică a programelor de studii – licenţă / 

master/ doctorat/ instituțională/Institute/Centre transfer tehnologic/Centre de cercetare/Laboratoare – 
COORDONATOR ECHIPĂ 

Punctaj/activitate                                        
30 

 
  30 

Se ataşează lista responsabililor pentru realizarea dosarului programului de studiu semnată de decanul 
facultăţii/Director CSUD/Prorector Cercetare 

2. Întocmirea dosarelor pentru autorizare/acreditare/evaluare periodică a programelor de studii - licenţă / 
master/doctorat-  instituțională – MEMBRU ECHIPA DE LUCRU Punctaj/activitate  

 20 
 

20 
Se ataşează lista responsabililor pentru realizarea dosarului programului de studiu semnată de decanul 
facultăţii/Director CSUD/Prorector Cercetare 

3. Iniţiere cursuri postuniversitare în calitate de responsabil curs Punctaj unic în anul de raportare  
20 

 
20 

Se ataşează Hotărârea Consiliului de Administație și Senat 
4. Responsabili Asigurarea Calităţii pe Facultăţi (RACF)/ Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii/ Comisia de etică 
 

Punctaj unic anual 
 

                                 
40 
 
 

 
40 

 

 
Link site DAC/Link pagină  web a Comisiei de etică 
 
 
 
 

5. 
Responsabili Asigurarea Calităţii pe Departamente (RACD) Punctaj unic anual 

 
30 

 
30 

Link site DAC 
D3.  Organizator manifestări ştiinţifice din universitate/Reprezentant al Universităţii/Altele 

 
1. 
 

Cadre didactice implicate ȋn organizare expozitii/tȃrguri (Agraria, Universitaria) Punctaj/activitate 
 

15/activitate 
 

15/activitate 
 

Listă validată de Coordonator Târguri și expoziții 

2. Reprezentant al Facultăţii la expoziţii, târguri (ex: Agraria, Universitaria etc.) Punctaj/activitate  
30/activitate 

 
30/activitate 

Se ataşează listele semnate  de către decani şi validate de către Coordonator compartiment 
târguri/expoziţii la nivel de universitate 

3. Coordonator laboratoare RENAR  Punctaj unic anual 20 20 Se validează conform listei de certificate realizată de Prorector Cercetare 

4. Organizator manifestare științifică internațională workshop/şcoli de vară Punctaj unic anual 40 40 Validat de Prorector Cercetare 

5. Organizator manifestare științifică națională/workshop/şcoli de vară Punctaj unic anual 30 30 Validat de Prorector Cercetare 

6. Promovarea Universităţii prin: TV, radio, presa scrisă Punctaj unic anual  
20 

 
20 

Se confirmă de către BIRP (Biroul de imagine şi relaţii publice) 

7. Membru în : Senat/ Consiliul facultăţii/Responsabil program de studiu – neremunerate 
  

Punctaj/activitate 20/activitate 20/activitate Se ataşează dovada-link spre site 

8. Participări la instruiri  (curs auditor, educaţie continuă, curs expert, curs ȋn vederea obţinerii 
atestatului lingvistic) 

Punctaj unic anual  
20 

 
20 

Se ataşează diploma/certificat/atestat 

9. Participarea la cursuri post-universitare, de formare continuă/şcoli de 
vară/workshopuri ȋn domeniul postului 

Punctaj unic anual  
20 

 
20 

Se ataşează diploma/certificat/atestat 

 

10. Coordonator de programe Erasmus/Eugen Ionescu pe Universitate/ Facultate Punctaj unic anual  
30 

 
30 

Se atașează dovadă de la Biroul Erasmus+/Biroul AUF 

11. Coordonator –studenţi Erasmus în Universitate/ Facultate Punctaj unic anual  
15 

 
15 

Listă validată de Birou ERASMUS+ 

12. Coordonator centru pregătire specializare recunoscut internaţional Punctaj/activitate  
100 

 
100 

Validate de Prorector internaţionalizare 

13. Participare cursuri specializări internaţionale (rezidenţiat) Punctaj/activitate  
100 

 
100 

Obţinute prin competiţii- validate de Prorector internaţionalizare 
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14. Participare cursuri specializări internaţionale (internship) Punctaj/activitate 50 50 Obţinute prin competiţii- validate de Prorector internaţionalizare 

15. Obţinere titlul de specialist recunoscut  internaţional (obţinute ȋn anul raportării) Punctaj/activitate  
100 

 
100 

Validate de Prorector internaţionalizare 
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