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CAPITOLUL I 

PRINCIPII GENERALE  ȘI CADRUL LEGAL 
 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește modul de evaluare a activității de cercetare ştiinţifică a 

cadrelor didactice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat având la bază următoarele documente de referinţă:  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1418/2006, pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);  

 O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 87/2006; 

 Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi obiectivele strategice ale UBc privind 

activitatea didactică și de cercetare; 

 Procedura operaţională PO 06.02 – Procesul de evaluare a cadrelor didactice. 

 

CAPITOLUL II  

ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR 

ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ  A CADRELOR DIDACTICE 
 

Art. 3. Evaluarea activităţii ştiinţifice în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se va face 

pentru activitatea ştiinţifică certificată din ultimii doi ani şi din perioada ianuarie - august a anului 

curent.  

 

Art. 4. Activitatea ştiinţifică certificată reprezintă activitatea care poate fi dovedită în fapt şi care este 

inclusă în baza de date a cercetării. 

 

Art. 5. Cadrele didactice care, din motive de incompatibilitate, fac parte din alte departamente, vor 

raporta activitatea ştiinţifică la departamentul de care aparţin ştiinţific şi nu administrativ. 

Conducătorii de doctorat care au doctoranzi în îndrumare vor raporta activitatea ştiinţifică la Şcoala 

de Studii Doctorale. Conducătorii de doctorat care nu au doctoranzi în îndrumare vor raporta 

activitatea ştiinţifică la departamentul de care aparţin din punct de vedere ştiinţific. 

 

Art. 6. Evaluarea performanţelor în cercetarea ştiinţifică se va realiza anual, în luna septembrie.  

 

Art. 7. La stabilirea condiţiilor de evaluare se va ţine seama de criteriile care sunt luate în considerare 

la finanţarea Universităţii pe indici de calitate. 

 

Art. 8 Evaluarea se face pe departamente, iar în cadrul departamentului pe grade didactice respectiv: 

profesor, conferenţiar, lector/ şef lucrări, asistent. 

 

Art. 9  (1) Următoarea evaluare (în luna septembrie a anului următor) va avea ca punctaj de realizat 

(țintă), punctajul țintă actual (perioada ultimei evaluări) la care se adaugă o creștere de 5%. Pentru 

perioade evaluate, mai mici de 2 ani și 8 luni, punctajul țintă de realizat pentru perioada următoare de 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R–06-02 

Regulament de autoevaluare a performanţelor în 

cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea 

“Vasile Alecsandri” din Bacău 

Pag./Total pag. 2/7 

Data 17.11.2022 

Ediţie/Revizie 7 / 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.07/Ed.2 Document public 

 

                    

evaluare se calculează ca medie lunară a punctajului care a trebuit realizat (țintă anterior) crescută cu 

5% și înmulțită cu numărul de luni a perioadei care va fi raportată. Pentru funcțiile didactice la care 

punctajul țintă nu a putut fi determinat (lipsa de cadre didactice evaluate), acesta se va adopta de la 

aceeași funcție de la un departament cu domenii de studii apropiate. 

 (2) Pentru evaluarea din septembrie an curent, punctajul de realizat (ținta) va fi același ca 

pentru evaluarea din septembrie an anterior, corespunzător pentru fiecare grad 

didactic/departament/facultate, la care se poate adăuga un procent de creștere stabilit cu fiecare 

facultate și aprobat în Senatul universitar. 

 

Art. 10. În vederea evaluării, cadrele didactice raportează (utilizând formularul F 381.10/ediția în 

vigoare la data raportării) rezultatele din perioada considerată, care au fost introduse şi validate în baza 

de date a cercetării, în perioada 1- 12 septembrie. Fișele de autoevaluare a performanțelor în cercetare 

vor fi verificate, avizate şi aprobate la nivel de departament, facultate, Universitate.  

 

Art. 11. Pentru calculul punctajului corespunzător realizărilor extrase din baza de date se va aplica 

grila prezentată în Anexa 1. 

  

Art. 12. La începutul fiecărui an universitar, cadrele didactice vor semna fişa postului didactic, în 

care va fi prevăzut şi punctajul minim care trebuie realizat din activitatea de cercetare ştiinţifică. 

 

Art. 13. Salarizarea se stabileşte conform Regulamentului de normare şi salarizare, diferenţiat pe 

departamente, în funcţie de situaţia financiară a acestora. În cadrul departamentului, salarizarea se 

stabileşte diferenţiat, pe grade şi posturi didactice.  

 

Art. 14. Cadrele didactice cu performanţe deosebite în activitatea de cercetare științifică care 

depăşesc cu o anumită valoare procentuală stabilită de Consiliul de administrație punctajul ultimei 

perioade evaluate, pot primi salariu diferențiat, conform Regulamentului privind stabilirea salariului 

de bază, conform OUG nr. 20/08.06.2016 și HG 582/2016.  

 

Art. 15. Ediția 7, revizia 0 a prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința 

Senatului universitar 
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Anexa 1 

 

Grilă de punctaje 

 

1. Pentru articole publicate în reviste cotate ISI punctajul PISI se calculează ca fracţiune din 

coeficientul de factor de impact KFi: 

PISI =
3

nrautori
∙ KFi 

unde: 

 - KFi = 10 pentru Fi  [0 - 0,3);  

 - KFi = 12 pentru Fi  [0,3 - 0,6); 

 - KFi = 14 pentru Fi  [0,6 - 1); 

 - KFi = 16 pentru Fi  [1 - 1,5); 

 - KFi = 20 pentru Fi  [1,5 - 2); 

 - KFi = 25 pentru Fi  [2 - 3); 

 - KFi = 30 pentru Fi  [3 - 4); 

 - KFi = 40 pentru Fi  [4 - 5); 

 - KFi = 50 pentru Fi ≥ 5. 

 

Pentru primul autor/ autorul principal şi pentru autorul/autorii corespondenți se acordă o 

majorare a PISI cu 30%. Dacă primul autor/ autorul principal este şi autor corespondent, majorarea se 

acordă o singură dată. 

O revista cotată ISI este o revistă pentru care Clarivate Analytics calculează şi publică 

factorul de impact în Journal Citation Reports. În cazul articolelor publicate în reviste din Arts & 

Humanities Citation Index (pentru care nu se calculează indicatori scientometrici) se va aplica 

formula de mai sus cu KFi = 16. În cazul articolelor clasificate în categoria A de către Informatica 

Universitaria (pentru care nu se calculează indicatori scientometrici) se va aplica formula de mai sus 

cu KFi = 25. 

  

2. Pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) punctajul 

PBDI se calculează după cum urmează: 

PBDI =
2

nrautori
∙ KBDI 

 

unde KBDI este coeficientul de factor de impact în cazul revistelor indexate BDI: 

 KBDI = 1 pentru o bază de date; 

 KBDI = 1,5 pentru 2 baze de date; 

 KBDI = 2 pentru 3 baze de date; 

 KBDI = 2,5 pentru 4 baze de date; 

 KBDI = 3 pentru 5 baze de date; 

 KBDI = 4 pentru 6 până la 10 baze de date; 

 KBDI = 5 pentru 11 până la 14 baze de date; 

 KBDI = 6 pentru cel puțin 15 baze de date. 
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Pentru primul autor/ autorul principal şi pentru autorul/autorii corespondenți se acordă o 

majorare a PBDI cu 30%. Dacă primul autor/ autorul principal este şi autor corespondent, majorarea 

se acordă o singură dată. 

În cazul în care revista este înclusă în bazele de date internaționale SCOPUS și/sau ERICH+ 

valoarea coeficientului KBDI se majorează cu 1. 

O revistă indexată BDI este o publicaţie care apare cu ritmicitate, conţine articole cu 

rezumate şi cuvinte cheie, are pagină web şi este indexată în cel puţin o bază de date internaţională 

de prestigiu, indicată pe pagina web a revistei respective. 

 

3. În cazul articolelor publicate în proceedings indexate ISI punctajul PPISI se calculează astfel: 

 

PPISI =
10

nrautori
 

 

Pentru primul autor/ autorul principal şi pentru autorul/autorii corespondenți se acordă o 

majorare a PPISI cu 30%. Dacă primul autor/ autorul principal este şi autor corespondent, majorarea 

se acordă o singură dată. 

O lucrare de tip proceedings paper este ISI dacă se regăseşte în Web of Science (Science 

Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index). 

 

4. Punctajul PPBDI pentru articolele publicate în proceedings sau volume ale conferinţelor: 

 

PPBDI =
2

nrautori
∙ Ktip 

unde: 

Ktip = 2 pentru proceedings indexate SCOPUS 

Ktip = 1 pentru proceedings indexate BDI  

Ktip = 0,6 pentru alte volume. 

 

Proceedings-ul este o publicaţie periodică (cu ISSN şi/sau cu ISBN) care conţine doar articole 

prezentate la conferinţe, în extenso. Nu se consideră: rezumatele, contribuţiile sub 4000 de caractere 

(fără spaţii), editarea de volume ale conferinţelor, editarea programelor conferinţelor, editarea 

culegerilor de rezumate. 

Pentru primul autor/ autorul principal şi pentru autorul/autorii corespondenți se acordă o 

majorare a PPBDI cu 30%. Dacă primul autor/ autorul principal este şi autor corespondent, majorarea 

se acordă o singură dată. 

  

5. Pentru cărţi/ enciclopedii sau capitole din cărţi/enciclopedii (inclusiv manuale, îndrumare de 

laborator sau proiect, caiete de seminar) punctajul PC se calculează conform relaţiei: 

 

. .

 .
C nr pag imp orig

autori

Nr pag standard
P K K K

nr
     

în care: 

Knr. pag. = 1/10; 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
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 Kimp = 2 pentru o publicaţie în limbă străină, într-o editură străină (cu excepţia celor din 

Republica Moldova); 

Kimp = 1,5 pentru o publicaţie în limbă străină, într-o editură românească; 

Kimp = 1 pentru o publicaţie în limba română. Pentru prima ediție Korig=1 

Pentru o carte reeditată se acordă 25% din punctajul primei ediţii, dacă există diferenţe de cel 

puţin 25% faţă de aceasta. (Korig=0,25) 

Pentru cărţile/ capitolele de carte indexate ISI, punctajul se multiplică cu 3. 

Pentru un capitol publicat într-o enciclopedie* se va aplica formula:  

 

1
ISI Fi

autori

P K
nr

  , cu KFi = 10. 

 

 Autorii au aceleaşi drepturi, cu excepţia cărţilor în care este prevăzut în mod special aportul 

fiecărui autor, prin indicarea capitolelor realizate. La numărul de autori intră şi coordonatorul (dacă 

este declarat ca atare pe coperta cărţii), căruia i se dublează punctajul.  

Modul de stabilire a calculului paginii standard rămâne la latitudinea fiecărei facultăţi. 

Implicit, o pagină standard are 2000 caractere. 

 Cartea trebuie să aibă ISBN şi să aibă legătură cu domeniile de studii sau de cercetare ale 

departamentului. 

 Nu se consideră: rezumatele, contribuţiile sub 4000 de caractere, editarea de volume ale 

conferinţelor, editarea programelor conferinţelor, editarea culegerilor de rezumate. 

* enciclopedie – conform definițiilor din dicționarele de specialitate 

 

6. Punctajul PCC pentru contractele de cercetare se calculează astfel: 

 

PCC = PCN + PCI 

 

în care: 

PCN - punctajul pentru contractele naţionale; 

PCI - punctajul pentru contractele internaţionale, 

ca sume ale punctajelor aferente tuturor contractelor în care cadrul didactic participă. 

 

Dacă V este bugetul unui contract (în lei), atunci punctajul aferent P este: 

 

 pentru directorul de proiect: 6
( 5)cerc

V
P

K n
 


 

 

 pentru membrii echipelor:  
( 5)cerc

V
P

K n



 

unde n este numărul membrilor echipei (inclusiv directorul). 

 

Pentru contractele naţionale şi internaţionale se consideră Kcerc = 8000; 

Pentru contractele cu agenţi economici se consideră Kcerc = 1000; 
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Pentru proiectele în care cadrele didactice din Universitate „Vasile Alecsandri” din Bacău reprezintă 

România la nivelul unor foruri ştiinţifice europene sau mondiale, punctajul atribuit va fi de 5 puncte. 

  

 

7. Punctajul contractelor de dezvoltare instituțională se calculează astfel: 

 

 pentru directorul de proiect: 6
( 5)

CDezv

dezv

V
P

K n
 


 

 

 pentru membrii echipelor:  
( 5)

CDezv

dezv

V
P

K n



 

 

unde n este numărul membrilor echipei (inclusiv directorul), iar Kdezv = 5000  

 

Pentru contractele internaționale cu finanțare externă directă se acordă o majorare a 

punctajului PCDezv cu 30%. 

  

8. Invenţii 

 

Punctajul PInv se calculează astfel: 

 pentru fiecare cerere de brevet de invenţie se acordă 4 puncte; 

 pentru fiecare invenţie cu brevet eliberat se acordă 15 puncte. 

 

Dacă nu se specifică, în mod explicit, aportul fiecărui autor, punctajul se împarte în mod egal 

între autori. 

Pentru brevetele internaționale se  acordă o majorare a punctajului PInv cu 30% . 

 

9. Prezentarea de lucrări ştiinţifice la congrese/ conferinţe 

 Punctajul PMS se calculează corespunzător congreselor/ conferinţelor pentru care se poate 

demonstra participarea (delegaţie, documente de călătorie) şi se poate împărţi între participanţi. 

Se acordă puncte pentru prezentarea efectivă a unei lucrări la un congres, astfel: 

 2 puncte pentru prezentări la congrese internaţionale organizate în afara României; 

 1 punct pentru prezentări la congrese internaționale organizate în România (la această 

categorie nu se pot cumula mai mult de 4 puncte); 

Se acordă puncte pentru prezentarea efectivă a unei lucrări la o conferinţă, astfel: 

 1,5 puncte pentru prezentări la conferinţe internaţionale organizate în afara României; 

 0,5 puncte pentru prezentări la conferinţe organizate în România (la această categorie nu 

se pot cumula mai mult de 2 puncte). 

 

10. Propuneri de proiecte de cercetare sau dezvoltare  

Punctajul PPC se calculează astfel: 

 pentru director de proiect de cercetare la nivel naţional - 3 puncte; 

 pentru director de proiect de cercetare la nivel internaţional – 4 puncte; 

 pentru director de proiect de dezvoltare din fonduri structurale - 3 puncte. 
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Se consideră doar propunerile de proiecte în competiţii naţionale sau internaţionale.  

 

Directorul de proiect va stabili modul de împărţire a punctajului cu colaboratorii implicaţi în 

redactarea propunerii. 

 

11. Lucrări de tipul Book Review cotate/indexate ISI / BDI 

Punctajul PBR(ISI) se calculează astfel: 

PBR(ISI)=1/nrautori 

 

Punctajul PBR(BDI) se calculează astfel: 

PBR(BDI)=0,5/nrautori 

 

 

12. Citări ale publicaţiilor în reviste şi proceedings cotate/indexate ISI 
Pentru fiecare citare într-o revistă sau un proceedings cotate/indexate ISI, se acordă 2 puncte. 

Nu se iau în calcul autocitările. 

 

 

13. Număr de doctori coordonați și confirmați de CNATDCU 

 20 puncte pentru fiecare doctor confirmat; 

 30 puncte pentru fiecare doctor confirmat, coordonat în cotutelă națională; 

 40 puncte pentru fiecare doctor confirmat, coordonat în cotutelă internațională 

 

Observaţii 

 

1. În cazul proiectelor naţionale şi a celor internaţionale, se consideră doar proiectele aflate în 

derulare sau finalizate în perioada de evaluare, la care Universitatea este coordonator/partener 

şi a încasat cel puţin o tranşă din bugetul propus sau la care plata se face indirect, prin achiziţia 

de servicii, materiale sau echipamente. Calculul punctajului se face pentru bugetul total al 

proiectului aferent Universităţii. Pentru proiectele în derulare, se ia în calcul bugetul propus, 

iar pentru cele finalizate, bugetul realizat. Nu sunt incluse în această categorie programele de 

tip Erasmus. 

2. În cazul proiectelor cu agenţi economici, se consideră doar sumele efectiv încasate de 

universitate la data evaluării. 

 

La criteriile C1 - C4 şi C6-C11, contribuţiile se punctează doar dacă persoana care raportează 

are declarată afilierea la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

 

 

 



 
ANEXA 2 

 
 
UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI' DIN BACĂU 
Punctaje țintă minime de realizat din activitatea de cercetare științifică în pentru perioada 01.01.2021-01.09.2023 

 

 

    
Nr. prof. Nr. conf. 

Nr.  
s. lucr./lect. 

Nr. 
asist. 

Punctaj 
prof. 

Punctaj 
conf. 

Punctaj 
s.lucr./lect. 

Punctaj 
asistent 

  Facultatea de Inginerie 

1 DIMIM 1 6 2  44,98 40,78 34,29  

3 DIMSI 2 3 3  49,87 45,18 40,52 35,84 

2 DIMM 1 1 4  31,15 28,24 25,31 22,39 

4 DESC 3 1 6  36,89 33,43 29,97 26,51 

5 DICA 3 3 8 2 28,56 25,86 23,20 20,52 

  Facultatea de Litere 

1 DLLRSC 1 7 6  37,73 34,20 30,66 27,13 

2 DLLS 2 6 4  37,73 34,20 30,66 27,13 

  Facultatea de Științe și DPPD 

1 DMISE - Colectiv Matematică+Informatică 1 4 5 
 

49,90 45,21 40,54 35,86 

2 DMISE + DPPD - Colectiv Științele Educației 1 2 1 
 

74,00 67,07 60,12 30,32 

3 DBEPM 1 1 6 
 

29,78 26,99 24,18 21,41 

  Facultatea de Științe Economice 

1 DCAAEF 1 2 6 
 

39,80 36,07 32,35 28,61 

2 DMM 2 6 6 
 

39,80 36,07 32,35 28,61 

  Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

1 DEFPS 4 4 10 
 

26,41 23,92 21,45 18,98 

2 DKTO 2 10 4 1 26,41 23,92 21,45 18,98 

  Școala Doctorală 

1 Studii Inginerești     
60,00 

  
2 Filologie     40,00   

 

 


