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 Art.1.  Prezentul regulament precizează elementele care cad în competenţa diferitelor 
structuri academice ale UNIVERSITAŢII din PITEŞTI  privind acordarea gradaţiilor de merit. 

Regulamentul se întemeiază pe următoarele acte normative: 
- Legea nr. 63/2011, Legea salariz ării unice  a personalului pl ătit din fonduri 

publice; 
- Legea nr. 1/2011, Legea Educa ției na ționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Carta Universit ăţii din Pite şti . 
Art.2.  (1) Acordarea gradaţiilor de merit se face pentru personalul didactic titular al 

Universităţii din Piteşti, pe bază de concurs; gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani. 
 (2) Gradația de merit se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la 

nivelul Universității din Pitești şi reprezintă 25% din salariul de bază; anual, numărul acestora nu 
va depăși 20% din numărul total. 

 (3) Repartizarea numărului de gradaţii de merit pe facultăţi este propusă de către 
Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senat, respectând art. 2 (2) din prezentul 
regulament. 

Art.3.  (1) Monitorizarea concursurilor pentru acordarea gradaţiilor de merit la nivelul 
universităţii se face de Comisia de Acordare a Gradaţiilor de Merit care se constituie la nivelul 
Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti din: 

- un prorector, desemnat de Biroul Consiliului de Administraţie; 
- câte doi reprezentanţi ai fiecărei facultăţi: unul este reprezentantul facultăţii în 

Comisia de Calitate a Universităţii, iar cel de-al doilea este propus de Decan;  
- şeful Serviciului Organizare Resurse umane; 
- un reprezentant al organizaţiilor salariale reprezentative, sau, după caz, un 

reprezentant al salariaţilor. 
 (2) La nivelul fiecărei facultăţi se constituie o comisie de validare şi ierarhizare a 
dosarelor de concurs pentru gradaţia de merit depuse şi înregistrate la secretariatul 
facultăţii în perioada de timp precizată prin calendarul competiţiei. Această comisie este 
formată din: 
- directorii(ul) departamentelor(lui), dacă aceştia nu participă la concurs; în acest caz 

vor fi înlocuiţi de un membru al Consiliului Departamentului;  
- câte doi reprezentanţi ai departamentelor(lui) desemnaţi în şedinţă de majoritatea 

membrilor acestora(uia). 
 (3) La toate etapele de acordare a gradaţiilor de merit pot participa liderul/liderii 

organizaţiilor sindicale din universitate/facultate, respectiv reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
afiliate la federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ. Reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale au drept de acces la toate informaţiile cuprinse în dosarele de concurs pentru gradaţia 
de merit şi toate observaţiile acestora se consemnează în procesele-verbale ale comisiilor 
pentru acordarea gradaţiilor de merit.  

 (4) Comisia de validare şi ierarhizare a dosarelor de concurs pentru gradaţia de 
merit la nivelul facultăţii are atribuţia de verificare: 

- dacă dosarul de concurs pentru gradaţia de merit este întocmit în conformitate cu 
prezentul regulament; 

- dacă documentele pe baza cărora se calculează punctajul pentru toate cele trei 
categorii A, B şi C din Anexa 3 sunt corecte, legale şi autentice; 

- dacă punctajul rezultat în Anexa 2 este corect calculat; 
- întocmeşte lista finală a ierarhizării dosarelor de concurs pentru gradaţia de merit la 

nivelul facultăţii; 
- înaintează această listă către Consiliul Facultăţii spre aprobare şi trimiterea 

dosarelor către Comisia de Acordare a Gradaţiilor de Merit a Consiliului de 
Administraţie. 

 (5) Comisia de Acordare a Gradaţiilor de Merit la nivelul Consiliului de 
Administraţie are următoarele atribuţii: 



- stabileşte calendarul desfăşurării concursului pentru gradaţia de merit la nivelul 
universităţii/facultăţilor/departamentelor şi-l comunică către toate structurile 
academice ale universităţii; 

- verifică modul în care propunerile facultăţilor pentru dosarele de acordarea gradaţiei 
de merit îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi criteriile pentru ierarhizarea acestora 
la nivelul fiecărei facultăţi; 

- întocmeşte listele cu propunerile de acordare a gradaţiei pe care le supun aprobării 
Senatului. 

- Procedura se încheie prin evaluarea în panel a propunerilor fiecărei facultăţi, 
încrucişat, de către reprezentanţii altor două facultăţi. 
Art. 4 .  (1) Pentru participarea la concursurile pentru acordarea gradaţiei de merit, 

fiecare cadru didactic care candidează întocmeşte şi depune spre înregistrare la secretariatul 
facultăţii UN DOSAR DE CONCURS care cuprinde: 

- pagina de gardă ( Anexa A.1.); 
- RAPORT DE AUTOEVALUARE (Anexa A. 2);  
- CENTRALIZATORUL ACTIVITĂTILOR DESFĂSURATE ( Anexa A. 3); 
- actele doveditoare pentru toate activităţile menţionate în Anexa A.3. 

  (2) Anexa A.2 se întocmeşte pentru o structură cadru în care sunt evidenţiate 
următoarele grupe de activităţi: 

A. activităţi didactice; 
B. activităţi de cercetare ştiinţifică; 
C. activităţi în departament şi în comunitatea academică. 

Art.5.   (1) Gradaţia de merit se poate acorda cadrelor didactice care îndeplinesc 
simultan următoarele condiţii iniţiale: 

- sunt cadre didactice titulare ale Universităţii din Piteşti; 
- în ultimii cinci ani şi-au îndeplinit integral obligaţiile incluse în fişele posturilor de 

titulari; 
- în ultimii cinci ani nu au primit sancţiuni disciplinare; 
- în ultimii cinci ani au avut calificativul FB; 
- depun şi înregistrează până la termenul limită anunţat dosarul de concurs la 

secretariatul facultăţii, iar acesta este paginat şi numărul de pagini este consemnat 
în registrul de intrări al facultăţii. 

  (2) Conţinutul dosarului de concurs, întocmit conform art. 5 (1) se referă la activităţile 
efectuate în perioada ultimilor cinci ani calendaristici.  

Art. 6.   (1) Sunt eligibile şi pot participa la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit 
cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art.5. şi cumulează următoarele condiţii de 
performanţă: 

- au obţinut la fiecare grupă de activităţi din Anexa A2 un punctaj minim de 90 puncte; 
- punctajul cumulat la primele două grupe de activităţi este de cel puţin 700 puncte; 
- punctajul cumulat la prima şi a treia grupă de activităţi este de cel puţin 300 puncte. 

  (2) Raportul de autoevaluare este verificat de conducerea executivă a 
departamentului din care face parte cadrul didactic. Înainte ca dosarul pentru gradaţia de merit 
să fie trimis către Comisia de validare şi ierarhizare de la nivelul facultăţii, acesta se supune 
dezbaterii departamentului. Pe baza dezbaterii rapoartelor de autoevaluare ale tuturor 
candidaţilor care au depus dosar de gradaţie de merit, în şedinţa departamentului este validat 
fiecare dosar în parte.  

 (3) Conducerea departamentului înaintează Comisiei de validare şi ierarhizare a 
dosarelor de concurs următoarele: 

- procesul verbal din şedinţa departamentului în care s-au dezbătut dosarele pentru 
gradaţia de merit, cu semnăturile a cel puţin 2/3 din membrii departamentului. 

- dosarele eligibile pentru gradaţia de merit, centralizate la nivelul departamentului. 
 (4) Comisia de validare şi ierarhizare a dosarelor de concurs pentru gradaţia de 
merit la nivelul facultăţii întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Facultăţii lista cu 
ierarhizarea dosarelor eligibile. 
 (5) Consiliul facultăţii dezbate şi aprobă lista dosarelor de gradaţie de merit 
ierarhizate după punctajul final. Acesta transmite Comisiei de Acordare a Gradaţiilor de 



Merit, numită la nivelul universităţii: dosarele de autoevaluare, lista cu ierarhizarea 
acestora validată de Consiliul Facultăţii şi extras din procesul verbal al şedinţei 
Consiliului Facultăţii. 

(6) Comisia de Acordare a Gradaţiilor de Merit de la nivelul Consiliului de 
Administraţie verifică respectarea prezentului regulament, iar în cazul semnalării unor 
neconcordanţe cere punctul de vedere al Comisiei de validare şi ierarhizare de la nivelul 
Facultăţii; de asemenea, întocmeşte listele cu propunerile de acordare a gradaţiei de 
merit pe care le transmite spre aprobare Senatului.  

 Art.7 . (1) În cazul punctajelor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza 
punctajului acumulat la nivelul criteriului B (Anexa A.2.). 

 (2) În momentul constatării unei abateri disciplinare săvârşite în perioada 
acordării gradaţiei de merit, aceasta se ridică, conform legislaţiei în vigoare. 

Art.8 . (1) Cadrele didactice titulare au drept de contestaţie asupra: 
- rezultatului stabilit în urma verificării dosarului propriu de la nivelul departamentului; 

contestaţiile se depun la Decanatul facultăţii; contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile 
calendaristice de la data înregistrării de către o comisie numită prin decizie a Decanului; 

- rezultatului stabilit în urma verificării dosarului propriu de la nivelul Comisiei de validare 
şi ierarhizare a dosarelor de concurs de la nivelul Consiliul Facultăţii; contestaţiile se depun la 
Rectoratul Universităţii; contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile calendaristice de la 
data înregistrării de către o comisie numită prin decizie a Rectorului; 

Art.9.  Completarea dosarului de autoevaluare cu informaţii false atrage după sine 
excluderea din concurs, interdicţia de a mai participa la concurs în următorii 3 ani şi publicarea 
pe site-ul universităţii a numelui persoanelor vinovate. 

Art.10.  Persoanele cu dosar în concurs sunt incompatibile cu calitatea de membru în 
orice comisie constituită conform acestui regulament. 

 Art.11 . Hotărârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi 
contestate numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând 
plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările ulterioare.  
   

 
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa din data 6 februarie 2014 a Senatului 

Universităţii din Piteşti. 
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Anexa A. 1. 



UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA  DE  .......................................................................... 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 
Grupa de 
activitate Activitatea Evaluarea 

Tipul Denumire  Nr 
crt Denumirea Puncte  Pe ce se 

acord ă? TOTAL 

A  Activitati  
didactice 

1 Cursuri publicate în edituri rec. CNCSIS sau CNCS /nerec. CNCSIS sau CNCS 0,6/0,3 pagina  

2 Cursuri publicate pe plan local (fără ISBN) 0,30 - “ -  

3 Culegeri/îndrumare publicate în edituri rec. CNCSIS/nerec. CNCSIS 0,4/0,2 - “ -  

4 Culegeri/îndrumare publicate pe plan local (fără ISBN) 0,2 - “ -  

5 Manuale pentru învăţământul preuniversitar 0,2 - “ -  

6 Indrumare proiect, lucrare de licenţă, disertatie (max 25lucrari/an univ) 2,00 student  
7 Indrumare student străin în stagiu de practică 15,00 student  

8 Indrumare doctorand in stagiu 5,0 an  

9 Indrumare teza finalizata/tutore 20/6 doctor  

10 Conducerea unei lucrari de cercetare st. stud. Sustinuta 2 lucrare  

11 Indrumare studenti premiati la conc. prof. faza locala 2 student  

12  Indrumare studenti premiati/participanţi la conc. prof. faza nationala 10/5 “  
13 Indrumare an, grupa 5 an univ.  

14 Indrumare practica (inclusă in Statul de Funcţii) 10 an univ.  

15 Dezvoltarea unei discipline noi in Planul de Invăţamant (primul an) 25/10 Titul/colab  

Total grupa A    - -  
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
Activitati de 
cercetare 
ştiinţifică 

1 Monografii, tratate publicate în edituri recunoscute din strainatate 2,00 pagina  
2 Monografii,tratate publicate în editura Academiei  1,00 - “ -  

3 Monografii, tratate publicate în edituri  CNCSIS sau CNCS 0,70 - “ -  

4 Articole în publicaţii cotate ISI  150.(1+FI) lucrare  
5 Articole în publicaţii cotate  +B /B CNCSIS (A, B, C CNCS) 60/50 

(60/50/40) 
- “ -  

6 Articole încluse în baze de date indexate cu recunoaştere ISI 100 - “ -  
7 Articole încluse în baze de date indexate specifice domeniului 50 - “ -  

8 Articole  publicate în reviste din strainatate/Academie 60 - “ -  

9 Articole publicate în  vol.  unor manifest. st. internat.  cu ISBN/ISSN, organizate în 
străinatate de o entitate ştiinţifică  internatională 100 - “ - 

 

10 Articole publicate în  vol. unor manifest. şt. internaţ. cu ISBN/ISSN, organizate în ţara 
sub tutela unei entităţi ştiinţifice internaţionale 60 - “ -  

11 Articole publicate în volume/reviste ale unor manifestări ştiinţifice/periodice din 
străinătate/ţară 40/20 - “ -  

12 Citări în reviste cotate ISI (fără autocitări) / citări în publicații apărute în Edituri 
internaționale recunoscute CNCSIS 

25/20 citare  

13 
Câştigarea unui grant sau contract de cercetare ştiinţifică international cu parteneri 
multiplii,  la care Univ. din Piteşti are calitate de promotor  - Director  (responsabil) 

100  
 

contract 
 

 

14 Câştigarea unui grant sau contract de cercetare ştiinţifică international cu parteneri 
multiplii,  la care Univ. din Piteşti are calitate de promotor  - membru în echipă)  

100  echipa/ 
contract 

 

15 Câştigarea unui grant sau contract de cercetare ştiinţifică national cu parteneri multiplii,  
la care Univ. din Piteşti are calitate de promotor  - Director  (responsabil)  

50 contract  

16 Câştigarea unui de grant sau contract de cercetare ştiinţifică national cu parteneri 
multiplii,  la care Univ. din Piteşti are calitate de promotor  - membru în echipă)  

50 contract/ 
echipa 

 

17 
Director  (responsabil) de grant, (inclusiv în granturile cu parteneri multiplii)  sau 
contract de cercetare ştiinţifică cu valoarea unitară care revine Universitătii din Piteşti, 
(conform devizului  in perioada referită).  

20 
fiecare multiplu 
al val unitare 
de 15.000 lei 

 

18 Colaborator la grant/ contract de cercetare ştiinţifică 2 
10 ore 

acordate/ 
proiect 

 

19 Depunerea unui proiect de cercetare internaţional eligibil, nefinanţat 80 - “ -  

20 Depunerea unui proiect de cercetare naţional  eligibil, nefinanţat 40 - “ -  

21 Brevet depus/omologat  150/300 Brevet   

Total grupa B    - -  

 
 
 
 
 

C 

 
 
 

Activităţi 
în 

departament 
 şi în 

comunitatea 
academică 

1. Participare în comisie de  examen de finalizare studii (max 200stud/an.univ) 0,03 student  

2. Participare în comisie de susţinerea licenţei/disertaţiei (max 200stud/an.univ) 0,05 - “ -  

3. Participare în comisie sesiune ştiinţifică studenţi 1 comisie  

4. Participare în comisie  concurs profesional ştiinţific studenţesc 1 - “ -  

5. Participare în comisie  concurs de admitere la doctorat 2 - “ -  
6. Participare în comisie susţinere examen doctorat 2 examen  

7. Participare în comisie  susţinere referat doctorat 2 referat  

8. Participare în comisie  elaborare State functii/responsabil ECTS 10 an univ.  

9. Participare în comisie  concurs cadre didactice 4 concurs  
10. Preşedinte comisie la nivel de facultate sau departament 4 comisie  

11. Participare în comisie orarii 4 an de 
studii/comisie 

 

12. Participare în comisia pentru elaborarea planurilor de învăţământ 15 Comisie   
13. Participare în comisia autoevaluare program studiu 50 Comisie   
14. Participare în comisii la nivel MECTS 10 participare  
15. Membru în comisii de acreditare (ARACIS) 10 comisie  

Anexa A.2. 



Grupa de 
activitate Activitatea Evaluarea 

Tipul Denumire  Nr 
crt Denumirea Puncte  Pe ce se 

acord ă? TOTAL 

16. Cursant la activităti de perfecţionare cu durata de minim 2 zile în ţară /în străinatate  
10/20 

Fiecare 
multiplu de 2 

zile 

 

17. Stagii de predare la universităţi partenere din ţară/strinătate 20/40 stagiu  
18. Membru în comitete internaţionale de programe universitare 5 an  
19. Evaluatori individuali / panel pentru  proiecte de cercetare stiintifică 2/10 Proiect /panel  
20. Membru în com. de organizare de manif. stiintifică. naţ. /internaţ. 5/15 manifestare  
21. Referent în comisii pt. acordarea titlului şt. de doctor  ţară/str. 10/15 comisie  
22. Director la contract internaţional / naţional pentru mobilităti resurse umane sau contract 

fonduri structurale, obţinut prin competiţie cu valoarea unitară de 15.000 lei, regăsită in 
baza materiala a Universităţii din Piteşti  

20 
fiecare multiplu 
al val unitare 
de 15.000 lei 

 

23. Membru in colectiv contract internaţional / naţional pentru mobilităţi resurse umane sau 
contract fonduri structurale, obţinut prin competiţie (in limita valorii regăsită in baza 
materiala a Universităţii din Piteşti )  

1 
10 ore 

acordate/ 
contract 

 

24. Director workshop obtinut prin competitie  30 workshop  
25. Atragerea de mijloace materiale şi resurse financiare prin donaţii/sponsorizări destinate 

procesului didactic nemijlocit  (nu se iau în considerare susţinerile financiare pentru 
editarea de cărţi) în funcţie de V.I. a mijloacelor materiale atrase – cu avizul Directorului 
de Departament 

5 

Fiecare 
multiplu al val 

unitare de 
1.000 lei 

 

26. Distincţii ştiintifice acordate pe plan internaţional/naţional 50/20 Dist.  
27. Premiul Academiei Române / alte Academii  100/50 Dist.  
28. Membru în senatul Universităţii 6 an  
29. Membru în consiliul Facultăţii 6 - “ -  
30. Rector, Preşedinte Senat 20 - “ -  
31. Prorector, Preşedinte Comisie Senat, Secretar General Senat, Decan, Prodecan, 

Director departament 
10 - “ -  

32. Membru în Consiliul Departamentului 5 - “ -  
33. Director de institut/centru de cercetare/formare 10/5 “  
34. Membru în colective de redacţie în ţară/străinătate 10/20 publicatie  

35. Director/redactor şef publicaţie cotată/necotată CNCSIS/CNCS 50/25   

36. Recenzor la un curs / tratat stiinţific publicat în ţară/în străinătate 0,02/0,03 
0,1/0,2 

pagina  

37. Recenzor la un articol in reviste ISI cotate/indexate 40/20 articol  
38. Recenzor la un articol în reviste/manifestare ştiinţifică  naţionale/internaţionale altele 

decât  ISI   5/10 articol 
 

39. Membru în  conducerea unor Asociatii Stiintifice - Profesionale Nationale /Internationale 10/20 asociatie  
40. Membru în  Asociatii Stiintifice-profesionale Nationale/Internationale 2/4 asociatie  
41. Doctorand in stagiu 20 an  
42. Titlu de doctor ( numai in anul susţinerii tezei) 20 -  
43. Conferenţiar în plen invitat la manifestări  ştiinţifice în străinăţate / ţara 50/25 conferinţă  
44. Membru al Academiei Române/membru corespondent al Academiei Române 1000/500 -  
45. Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Academiei oamenilor de Ştiinţe 

din România, Academiilor naţionale din străinătate, Uniuni de creaţie 
100 -  

46. Activitati permanente specifice   5 an  
47. Participari în alte comisii (ex: coordonatori Erasmus, etc) 2 comisie  
48. Alte activităţi ce nu se regăsesc în document şi care sunt evaluate de către directorul de 

departament sau Decanul facultăţii (traduceri tratate, cărți, director sau membru în 
proiecte educaţionale în colaborare cu învăţământul preuniversitar, preşedinte de 
comisie pentru olimpiade şi concursuri şcolare, redactor sau membru în colectivul de 
redacţie al revistelor ştiinţifice sau culturale din învăţământul preuniversitar, etc) 

1...25 acţiune 

 

Total grupa C      

Total A+B+C      
 

REGULI privind completarea fi şei şi calculul performan ţei 
NOTA: 1 punct echivaleaz ă cu o activitate de cca 10 ore fizice 

1. Fişa se completează de cadrul didactic şi se confirmă de către directorul de departament; 
2. Punctajele pentru activităţile care presupun coautori se împart după cum urmează: 

- prin împărţirea la numărul de autori atunci când nu se poate departaja participarea; 
- proporţional cu participarea la elaborarea lucrării; 

3. Punctajul acordat pentru participarea în calitate de colaborator la granturi/contracte de cercetare 
ştiinţifică se face în funcţie de orele de cercetare atribuite membrilor colectivului de către 
directorul/responsabilului de grant / contract. Această fişă, unică pentru întreg colectivul de cercetare al 
unei teme, se întocmeşte anual, conform modelului din anexa 3, de către directorul/responsabilul 
grantului/contractului de cercetare. 

4. La grupa C , participările în alte comisii, se vor nominaliza de cadrul didactic, după caz. 
Data întocmirii fişei:………………….. 

 
SEMNATURI 

DIRECTOR DEPARTAMENT   CADRU DIDACTIC 
………………………………….                                      ………………………… 



UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Facultatea  ........................................................................... 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 
 

Numele şi prenumele 
1. Cadrul didactic                   

CENTRALIZATORUL  ACTIVIT ĂTILOR  DESFĂSURATE 
Grupa de activitate  Activitatea  Evaluare  

Tipul  Denumirea Nr.  Denumirea Puncte  Pe ce se 
acord ă 

Puncte 
acordate 

 
A 
 

Realizarea 
de materiale 
didactice 
 

1. Cursuri publicate in edituri rec. CNCSIS sau CNCS  /nerc. CNCSIS şi CNCS 0.60/0.30 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pg  

1        
2. Cursuri publicate pe plan local (f ără ISBN) 0.30 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pg  

1        
3. Culegeri/indrumare publicate in edituri rec. CNCSIS  sau CNCS  /nerec. CNCSIS sau  

CNCS 
0.40/0.20 pagin ă  

 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pg   
1        

4. Culegeri/indrumare publicate pe plan local (f ără ISBN) 0.20 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pg  

1        
5. Manuale pentru înv ăţământul preuniversitar 0.20 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pg  

1        
6. Indrumare proiect, lucrare de licen ţă, dizertatie (max. 25 lucrari/an universitar) 2.00 student   
 Nr. Nume student Anul/Sectia  

1      
7. Indrumare student strain in stagiu de practica 15.0 0 student   

Nr.      
1      

8. Indrumare doctorand in stagiu 5.00 an  
 Nr. Nume doctorand  An stagiu  

1      
9. Indrumare teza finalizata/tutore 20/6 doctor   
 Nr. Nume doctor  Data sustinere teza  

Anexa A. 3. 



1      
10. Conducerea unei lucrari de cercetare ştiin ţific ă studenteasc ă, sus ţinut ă 2.00 lucrare   
 Nr. Autori Titlul  

1      
11. Indrumare studenti premiati la concurs profesional -  faza locala  2.00 student   
 Nr. Nume student Denumire concurs An/ sectie  

1       
12. Indrumare studenti premiati/participan ţi la concurs profesional - faz ă naţional ă 10/5 student   
 Nr. Nume student Denumire concurs An/ sectie  

1       
13. Indrumare an, grupa 5.00 an univ.   
 Nr. Specializarea / programul de studii  An/ grupa  

1      
14. Îndrumare practic ă (inclus ă în Stat la „alte activit ăţi”) 10 an univ.   
 Nr. Specializarea / programul de studii An/ grupa  

1      
  15. Dezvoltarea unei discipline nou introduse în planul  de inv ăţământ ( numai în primul an)  25/10 Titul./colab.   

 Nr. PROGRAM /an studii Denumirea disciplinei Titular Colaborator    
1        

TOTAL  A  

 
B Cercetare 

ştiin ţific ă 
 

1. Monografii, tratate publicate in edituri recunoscut e din str ăinătate  2.00 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pagini  

1        
2. Monografii, tratate publicate în Editura Academiei 1.00 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Anul/ Pagini  

1        
3. Monografii, tratate publicate in edituri recunoscut e de CNCSIS sau CNCS 0.70 pagin ă  
 Nr. Autori Titlul Editura Anul/Pg  

1        
4. Articole in publicatii cotate ISI (pentru revistele  cotate ISI, Factorul de Impact – F.I – este 

publicat anual de c ătre Thompson Reuters in Jornal Citation Report) 
150*(1+

F.I.) 
lucrare   

 Nr. Autori Titlul Revista  
1       

5. Articole in publicatii cotate +B /B – CNCSIS (A, B,  C – CNCS) 60/50 
(60/50/40) 

lucrare   

 Nr. Autori Titlul Revista  
1       

6. Articole incluse in baze de date indexate cu recuno aştere ISI 100 lucrare   
 Nr. Autori Titlul Baza date  



1       
7. Articole incluse in baze de date indexate cu recuno aştere în domeniu 50 lucrare   
 Nr. Autori Titlul Baza date    

1       
8. Articole publicate în alte reviste din strainatate / Academie 60 lucrare   
 Nr. Autori Titlul Revista  

1       

9. Articole publicate in vol. unor manifest ări ştiin ţifice internationale cu ISBN/ISSN 
organizate in str ăinătate  de o  entitatea ştiin ţific ă interna ţional ă 100 lucrare  

 
Nr. Autori Titlul 

Revista / 
publicaţia 

Entitatea stiintifica 
organizatoare 

 

1        

10. Articole publicate în vol. unor manifest ări ştiin ţifice interna ţionale cu ISBN/ISSN 
organizate în ţară sub tutela unei entit ăţi ştiin ţifice interna ţionale 60 lucrare  

 Nr. 
Autori Titlul Revista / publicaţia 

Entitatea stiintifica 
organizatoare 

   

1        
11 Articole publicate in volume/reviste ale unor manif estari stiintifice/periodice din 

strainatate/tara 
40/20 lucrare  

 Nr.      
1        

12 Citări în reviste cotate ISI ( f ără autocit ări)/cit ări în publica ții ap ărute în Edituri 
interna ționale recunoscute CNCSIS 

25/20 citare  

       
        

13 Câştigarea unui grant sau contract de cercetare ştiin ţific ă international cu parteneri 
multiplii, la care Univ. din Pite şti are calitate de promotor  - Director (responsabi l)  

100  
 

contract  
 

 

 Nr. Denumire contract Finanţator   
1       

14. Câştigarea unui de grant sau contract de cercetare ştiin ţific ă international cu parteneri 
multiplii,  la care Univ. din Pite şti are calitate de promotor  - membru în echip ă)  

100  echipa/  
contract 

 

 Nr. Denumire contract Finanţator  
1      

15. Câştigarea unui grant sau contract de cercetare ştiin ţific ă national cu parteneri multiplii,  
la care Univ. din Pite şti are calitate de promotor  - Director  (responsab il)  

50 contract   

 Nr. Denumire contract Finanţator  
1      

16. Câştigarea unui de grant sau contract de cercetare ştiin ţific ă national cu parteneri 
multiplii,  la care Univ. din Pite şti are calitate de promotor  - membru în echip ă)  

50 contract/  
echipa  

 

Nr. Denumire contract Finanţator    



1      

17. 
Director  (responsabil) de grant, (inclusiv în gran turile cu parteneri multiplii)  sau contract 
de cercetare ştiin ţific ă cu valoarea unitar ă care revine Universit ătii din Pite şti, (conform 

devizului  in perioada referit ă).  
20 

fiecare 
multiplu al 
val unitare 

de 15.000 lei  

 

 Nr. Denumire contract Finanţator    
1      

18. Colaborator la grant / contract de cercetare ştiintific ă 
(conform anexei 3.1)  2 10 ore 

acordate/  
proiect 

 

 Nr. Denumire grant/contract Director/responsabil   
1      

19. Depunerea unui proiect de cercetare ştiin ţific ă  interna ţional eligibil, nefinan ţat 80 propunere   
 Nr. Denumire contract Finanţator    

1      
20 Depunerea unui proiect de cercetare ştiin ţific ă naţional  eligibil, nefinan ţat 40 propunere   
 Nr. Denumire contract Finanţator    
 1      
21. Brevet depus/omologat 150/300 brevet   
 Nr. Autori Titlul  Anul  

1       
TOTAL “B”     
 

C 

Activit ăţi în 
departament 

şi in 
comunitatea 
academic ă 

 Participarea în comisii de examen finalizare studii (max. 200 stud/an univ)  0,03 student   

 
Nr. Sesiunea Disciplina Specializarea/ nr. studenti  
1       

 Part iciparea î n comisii de sus ţinere  de diplom ă/licen ţa/dizerta ţie(max. 200 stud/an univ)  0,05 student   

 
Nr. Sesiunea Specializarea/ nr. studenti  
1      

 Participarea î n comisii de sesiune ştiin ţific ă studenteasc ă 1 comisie   

 Nr. Sesiunea Denumirea secţiunii    
1      

 Participarea in comisii concurs profesional  ştiin ţific studentesc  1 comisie   

 Nr. Data Concursul /disciplina    
1      

 Participarea in comisii de admitere la doctorat  2 comisie   

 Nr. Anul Conducător  ştiinţific  
1      

 Participarea in comisii de sus ţinere examen doctorat  2 examen   

 
Nr. Anul Candidat  
1      

 Participarea in comisii de sus ţinere referat doctorat  2 referat   



 
Nr. Anul Candidat  
1      

8 Participarea in comisii de elaborare ştate de func ţii/responsabil ECTS  10 an univ.   

 Nr. Anul universitar Program de studii    
1      

9 Part iciparea in comisii concurs titularizare cadre dida ctice  4 candidat   
 Nr. Nr. Decizie/ Anul Candidat     

 
1      
2      

10 Preşedinte/membru comisie  la nivel de fac ult ate sau departament  4 comisie   
       
       

11 Participare in comi sia de orarii  4 an de 
studii 

/comisie 

 

 Nr. Anul univ Anul de studii pentru care s-a întocmit orarul   

1      

12 Participare in comisia pentru elaborarea planurilor  de inv ăţământ 15 Comisie 
program  

 
Nr. Anul Specializarea  
1      

13 Participare in comisie de autoevaluare program de s tudii în vederea autoriz ării/acredit ării  50 Comisie 
program  

 
Nr. Anul Programul de studii    
1      

14 Participare în calitate de membru  în comisii la ni velul  MECTS 10 participare   

 
Nr. Data  Comisia MECT    
1      

15 Participare în calitate de membru in comisii ARACIS   10 comisie  

 
Nr. Data  Comisia MECT    
1      

16 Cursant la activitatea de perfec ţionare cu durata minim ă de 2 zile in tar ă / in str ăinatate 10/20 
Fiecare 

multiplu de 
2 zile 

 

 
Nr. Data  Denumirea cursului  Organizatorul    
1       

17 
Stagii de predare la universitati partenere din tar a/strainatate 20/40 Stagiu   

Nr.       
1       

18 Membru in comitete interna ţionale de programe universitare 5 an  

 
Nr Anul Denumire program  
1      



19 Evaluatori individuali / panel pentru proiecte de c ercetare stiintific ă 2/10 Proiect 
/panel  

 Nr Anul Nr. proiecte/panelul Autoritatea de cercetare stiintifica si tipul proiectului  
1       

20 Membru in comitete de organizare manifest ări stiin ţifice na ţionale/interna ţionale 5/15 manifestare   
 Nr. Organizator Manifestarea ştiintifică Data  
 1       

21 Referent în comisii pentru acordarea titlului de do ctor ţară/strainatate în cotutel ă 10/15 comisie   

 
Nr. Doctor Conducător ştiinţific Deciza de numire in comisie  
1       

22 
Director la contract interna ţional / na ţional pentru mobilit ăti resurse umane sau contract 
fonduri structurale, ob ţinut prin competi ţie cu valoarea unitar ă de 15.000 lei, reg ăsit ă in 

baza materiala a Universit ăţii din Pite şti  
20 

fiecare 
multiplu al 
val unitare 

de 15.000 lei  

 

 
Nr. Denumire contract Finanţator    
1      

23 
Membru in colectiv contract interna ţional / na ţional pentru mobilit ăţi resurse umane sau 

contract fonduri structurale, ob ţinut prin competi ţie (in limita valorii reg ăsit ă in baza 
materiala a Universit ăţii din Pite şti )  

1 
10 ore 

acordate/  
contract 

 

 
Nr. Denumire contract Director/responsabil    
1      

24 Director wortshop ob ţinut prin competi ţie  30 wortshop   

 
Nr. Denumire contract Finanţator    

      

25 

Atragerea de mijloace materiale şi resurse financiare prin dona ţii/sponsoriz ări destinate 
procesului didactic nemijlocit  (nu se iau in consi derare sus ţinerile financiare pentru 
editarea de c ărţi) în func ţie de V.I. a mijloacelor materiale atrase – cu aviz ul şefului de 

departament 

5 

Fiecare 
multiplu al 

val. 
Unitare de 
1.000 lei 

 

 
Nr. Nr. contract Donator/sponsor Conţinutul donaţiei/sponsorizarii    
1       

26 Distinc ţii ştiintifice acordate pe plan interna ţional/na ţional  50/20 Dist.   

 Nr. Denumire distincţiei Data/ Cine o acorda    
1      

27 Premiul Academiei Române / alte Academii  100/50 Dist.   

 Nr. Denumire premiului Data/ Cine o acorda    
1      

28 Membru in Senatul Universitatii 6 an  

 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

29 Membru in Consiliul Facultatii 6 an  



 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

30 Rector, Pre şedinte Senat 20 an  

 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

31 Prorector, Pre şedinte Comisie Senat, Secretar General Senat, Decan , Decan, Prodecan, 
Director  Departament 10 an  

 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

32 Membru in Consiliul Departamentului 5 an  

 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

33 Director de institut/centru de cercetare, formare 10/5 an  

 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

34 Membru în  colective de redactie ţară / str ăinătate 10/20 publicatie   

 Nr. Legislatura  Multipli de ani    
1      

35 Director / redactor şef publica ţie cotat ă / necotat ă CNCSI / CNCS 50/25 publicatie   

 Nr. Denumire revista / publicaţie periodica   
1     

36 Recenzor la un curs / tratat ştiintific publicat în strainatate/ara 0,02/0,03 
0,1/0,2 pagina  

 
Nr. Autori Denumire curs Pagini  
1       

37 Recenzor la un articol in reviste ISI cotate/indexa te 40/20 articol   

 
Nr. Autori Denumire articol Publicaţia  
1       

38 Recenzor la un articol in reviste/manifestare ştiin ţific ă naţionale/interna ţionale  
altele decât  ISI   5/10 articol  

 
Nr. Autori Denumire articol Publicaţie    

       
39 Membru în conducerea unor Asociatii Stiintifice-Pro fesionale Nationale/Internationale 10/20 asociatie   

 
Nr. Denumirea asociatiei ştiinţifice-profesionale  
1     

40 Membru în  Asociatii Stiintifice-profesionale Natio nale/Internationale 2/4 asociatie   

 
Nr. Denumirea asociatiei ştiinţifice-profesionale  
1     

41 Doctorand in stagiu 20 an curent   



42 Titlul de doctor (numai în anul sus ţinerii publice a tezei) 20 în anul de 
sustinere   

 
43 

Conferentiar în plen invitat la manifestari ştiin ţifice din  strainatate/tara 50/25 conferinta   
Nr. Denumire manifestare  
1     

44 Membru al Academii Române/membru corespondent al Ac ademiei Române 
 

1000/500 -  

45 

Membru al Academiei de Ştiin ţe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Ştiin ţă din 
România, Academiilor na ţionale din str ăinătate, Uniuni de crea ție 

100 -  

Nr.     
1     
2     

46 
Activitati permanente specifice   5 an  

Nr. Denumire activitate permanentă    
1     

47 
Particip ări în alte comisii (ex: coordonatori Erasmus, etc) 2 comisie   

Nr. Denumirea acţiunii    
1     

48 

Alte activit ăţi ce nu se reg ăsesc în doc ument şi care sunt evaluate de c ătre Directorul de 
departament sau de Decanul facult ăţi (traduceri tratate, c ărți, director sau membru ăn 

proiecte educa şionale în colaborare cu înv ăţământul preuniversitar, pre şedinte de 
comisie pentru olimpiade şi concursuri şcolare, redactor sau membru în colectivul de 

redac ţie al revistelor ştiin ţifice şiculturale din înv ăţământul preuniversitar, etc.)  

1...25 Ac ţiune  

Nr. Denumire acţiune  
1     
2     

TOTAL  C   
 

TOTAL “A”+”B”+”C”  

 
Data întocmirii ………………….. 

 
SEMNATURI 

 
DIRECTOR DEPARTAMENT   CADRU DIDACTIC 

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

  



FACULTATEA DE ……………………………………………… 
Departament/Centru de cercetare ştiin ţific ă............................................... 

F I Ş A        
G R A N T U L U I / C O N T R A C T U L U I    D E   C E R C E T A R E   Ş T I I N T I F I C Ă 

 

înregistrat la Universitatea din Piteşti cu  nr...... .... la data de ......................... 
 

Tipul contractului: 
naţional  

calitatea Universităţii din Piteşti: 
partener  

    

internaţional  promotor  
 

 

1. Beneficiar/autoritatea contractantă:  
 
 

 

2. Director / responsabil:  
Departamentul: Centru de 

cercetare: 
 

 

3.Denumirea completă a temei:   
 
 

 

4.Valoarea totală a contractului [lei]1        
 
 

5.Valoarea cu care Universitatea din Piteşti a contribuit la cofinanţare [lei]       
 

6. Valoarea ce revine Universităţii din Pitesti din valoarea totala a contractului [lei]2:        
 

7. Repartizarea anuală a valorii ce revine Universităţii din Piteşti [lei]: 

în anul 2009       
 

în anul 2010        
9 

în anul 2011       
       

în anul 2012       
       

în anul 2013       
 

8. Echivalenţa în număr ore cercetare a valorilor anuale3,4: 

 în anul 2009      
 

în anul 2010      
în anul 2011     

 

în anul 2012     
     

 în anul 2013     
 

9. Repartizarea orelor de cercetare pentru membrii din colectivul de cercetare5: 

Nr. 
crt. Cadrul didactic6 Departament 

Număr ore repartizate 
în anul 
2009 

în anul 
2010  

în anul 
2011 

în anul 
2012 

în anul 
2013 

        
        
        
        

 

Data .............................................      Responsabil contract, 
                                                           
1 In cazul contractelor la care devizul este întocmit in alta moneda decât în lei, valoarea in lei a contractului se calculează pentru 
cursul de schimb fată de leu din data de 01 septembrie 2013 al BNR.. 
2 In cazul contractelor cu cofinanţare din această sumă se scade cofinanţarea făcută de Universitatea din Piteşti 
3 Valoare medie a unei ore de cercetare este de 25 lei. 
4 numărul de ore se calculează cu relaţia:  contore V04,0Nr ⋅= , unde Vcontr este valoarea contractului pentru perioada de 

referinţă. 
5 Se completeaza pentru intregul colectiv, indiferent de entitatea academica din care provine colaboratorul 
6 Pentru cadrele didactice care au beneficiat de încadrarea pe posturile vacante de cercetător din centrele de cercetare, se vor 
consemna  numai orele care depăşesc  numărul  de ore din postul  de cercetător pe care l-au ocupat (168 ore/luna). 

Anexa 3.1 


