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1. FUNDAMENTARE LEGISLATIVĂ
Prezenta metodologie pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante este
elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului României nr. 457 / 2011, privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior din 04.05.2011, a Ordinului
M.E.C.T.S nr. 6560/ 20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,
publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 27 decembrie 2012.
Conform metodologiei cadru, prezenta metodologie este aprobată de Senatul UNEFS in Şedinţa senatului
din data de 21.06.2012, Extrasului nr. 1526/22.06.2012 şi a fost modificată în şedinţa Senatului din data de
22.01.2013, 21.01.2015, 24.11.2015.
2. SCOP
Metodologia proprie UNEFS pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante are
drept scop elaborarea condiţiilor de înscriere şi a procedurilor de evaluare a cadrelor didactice pentru ocuparea
posturilor vacante în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, cu precizarea aspectelor specifice legate
de activitatea din universitate.
3. OBIECTIV
Asigurarea unui cadru metodologic unitar pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor, în vederea
ocupării posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante, şi elaborarea unui sistem unitar de evaluare şi
apreciere, conform componentelor structurale ale posturilor scoase la concurs şi a standardelor minimale şi
obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante şi conferirea titlurilor didactice
din învăţământul superior.
4. CERINŢE ŞI CRITERII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Funcţiile didactice şi de cercetare care pot fi ocupate prin concurs conform legislaţiei în vigoare sunt:
a) asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată;
b) lector universitar/şef de lucrări;
c) conferenţiar universitar;
d) profesor universitar;
e) asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată;
f) cercetător ştiinţific;
g) cercetător ştiinţific gradul III;
h) cercetător ştiinţific gradul II;
i) cercetător ştiinţific gradul I.
4.1 ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Pentru înscrierea la concurs, sunt necesare următoarele:
- Anunţ privind organizarea concursului la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al UNEFS,
pe un site web specializat, administrat de MEN, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în mass-media,
în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de
muncă şi altele asemenea.
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Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific
gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză.
- Dosar care să cuprindă documentele la care se face referire în Metodologia cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante din învăţământul superior.
- După înscrierea la concurs, vor fi publicate pe site-ul propriu al UNEFS curriculum vitae şi fişa de
verificare a îndeplinirii de către candidaţi a standardelor minimale.
Concursurile au caracter deschis, fapt pentru care nu este permisă nici o discriminare în funcţie de sex,
origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţă, dizabilităţi, opinii politice, condiţie socială sau
economică, vechime şi statutul de titular UNEFS/cadre didactice din afara UNEFS.
Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs;
c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;
d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.
Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt
subordonate ierarhic candidatului;
c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care
reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;
d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director
de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului;
e) beneficiază ori au beneficiat, în ultimii 5 ani anteriori concursului, de servicii sau foloase de orice
natură din partea unui candidat.
Declanşarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, a postului scos la concurs.
4.2 DOSARUL DE CONCURS
Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevăzute în Metodologia cadru, art 13, 14, 15, 16.
Prezenta metodologia proprie stabileşte ca şi documente suplimentare ce vor face parte din dosarul de
concurs, următoarele:
- Documente (inclusiv URL) care atestă apartenenţa şi activitatea în comisii, comitete, consilii,
organisme naţionale şi internaţionale pe linie de sport, învăţământ, activităţi sociale.
Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul
compartimentului juridic al UNEFS, conform art. 18 din Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante din învăţământul superior.
5. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Pentru oricare dintre posturile scoase la concurs nu se admit echivalări ale standardelor minimale
necesare şi obligatorii.
A – PENTRU FUNCŢIA
DE ASISTENT UNIVERSITAR ANGAJAT PE PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ
- deţinerea diplomei de doctor;
- îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent
universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie
criteriu de evaluare a universităţilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare.
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B – PENTRU FUNCŢIA
DE ASISTENT UNIVERSITAR ANGAJAT PE PERIOADĂ
DETERMINATĂ
Se poate aproba înscrierea la concurs de către Senatul UNEFS pentru studenţii doctoranzi pentru o
perioadă determinată de maxim 5 ani în temeiul art. 164 (1) şi 294 (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
- Studenţii – doctoranzi beneficiază de toate drepturile asistenţilor universitari ori asistenţilor de
cercetare, inclusiv de vechimea în muncă.
- Asistentul doctorand care dobândeşte titlul de doctor înainte de expirarea termenului poate deveni
asistent pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante din învăţământul superior.
- Asistentului doctorand, care nu dobândeşte titlul de doctor în termenul prevăzut de lege, îi
încetează, de drept, contractul individual de muncă, la împlinirea termenului.
cu
modificările
şi
Conform
Art. 301, alin (2)
din
Legea nr.
1/2011
completările ulterioare: „O persoană care nu a obţinut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcţia de
asistent universitar într-o anumită instituţie de învăţământ superior pentru o perioadă cumulată mai mare de 5
ani. La împlinirea acestui termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept.”
C – PENTRU FUNCŢIA DE LECTOR UNIVERSITAR / ŞEF DE LUCRĂRI
a) deţinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de
lector universitar/şef de lucrări, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de
evaluare a universităţilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
D – PENTRU FUNCŢIA DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR
a) deţinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei
didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de
conferenţiar universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale
standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
E – PENTRU FUNCŢIA DE PROFESOR UNIVERSITAR
a) deţinerea diplomei de doctor;
b) deţinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate, obţinut înaintea intrării în
vigoare a Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
c) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei
didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de
profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale
standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
F – PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII DE CERCETARE
- îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare şi de Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deţinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1)
din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei,
prevăzute de metodologia proprie conform art. 1.
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6. COMISIA DE CONCURS
Componenţa comisiei de concurs este propusă de decanul facultăţii, conform celor prevăzute la art 22
(2), (3) din Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate
vacante din învăţământul superior.
Componenţa este avizată de consiliul facultăţii, transmisă şi supusă aprobării senatului universitar.
În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a Rectorului
care va fi publicată pe pagina web a UNEFS în termen de 2 zile.
Comisia de concurs este formată din 5 membri:
- Pentru asistenti şi lectori / şef lucrări, membrii comisiei de concurs pot fi din interiorul sau din afara
instituţiei de învăţământ superior, din ţară sau din străinătate.
- Pentru conferenţiari / profesori / cercetător ştiinţific gradul I sau cercetător ştiinţific gradul II, cel puţin
3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara instituţiei care organizează concursul, din ţară sau din străinătate.
- Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel puţin
egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească standardele
universităţii corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.
- Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul dintre următorii, conform metodologiei proprii:
a) directorul departamentului sau conducătorul şcolii doctorale în care se regăseşte postul;
b) decanul facultăţii în care se regăseşte postul;
c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultăţii, delegat în acest scop prin
votul consiliului respectiv.
Membrii comisiei de concurs vor fi aleşi cu precădere dintre cadrele didactice care au competenţe pe
structura postului pentru care se organizează concursul.
7. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI
DE CERCETARE
7.1 ASISTENT UNIVERSITAR ANGAJAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ SAU
DETERMINATĂ
Cerințe preliminare – îndeplinirea standardelor minimale prevăzute în fișa de ocupare a postului
(anexa 5.1, respectiv 5.2)
Proba 1
Proba scrisă de tip redacţional cu durata de 2 ore.
Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă sunt stabilite la nivelul disciplinei / disciplinelor din
configuraţia postului de concurs.
Tematica şi bibliografia probei scrise vor fi afişate la avizierul facultăţilor şi pe site-ul UNEFS
cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestei probe.
Din cadrul tematicii se vor formula variante cu câte 3 subiecte.
Extragerea subiectelor pentru lucrarea scrisă se va face în prezenţa comisiei şi a candidaţilor, înaintea
probei.
A p r e c i e r e a se realizează p r i n a c o r d a r e a d e note de l a 10 la 1, pe baza baremului aferent
fiecărei variante de subiecte. Proba scrisă va respecta toate cerinţele unei examinări de acest tip.
Proba 2
Constă din susţinerea unei lecţii de lucrări practice / seminar, conform problematicii disciplinei /
disciplinelor din configuraţia postului de concurs.
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Tema probei este anunţată la avizierul facultăţilor şi pe site-ul UNEFS cu cel puţin 48 de ore înaintea
desfăşurării acestei probe.
A p r e c i e r e a se realizează p r i n a c o r d a r e a d e note de l a 10 la 1, pe baza criteriilor de
apreciere pentru susţinerea probei (lecţie de lucrări practice / seminar) – anexa 1.
Media finală pentru probele de concurs este reprezentată de media aritmetică a celor 2 note obţinute la
probele de concurs. Media minimă acceptată pentru promovarea concursului este 8 (opt).
În caz de egalitate departajarea se va face conform anexei 2.
7.2 L E C T O R / ŞEF DE LUCRĂRI ANGAJAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:
Proba 1
Constă din susţinerea unei prelegeri conform problematicii disciplinei / disciplinelor din configuraţia
postului de concurs.
Tematica şi bibliografia pentru prelegere sunt stabilite la nivelul disciplinei / disciplinelor din
configuraţia postului de concurs.
Tema prelegerii este s t a b i l i t ă d e c o m i s i a d e c o n c u r s ş i afişată la avizierul facultăţilor şi pe
site-ul UNEFS cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestei probe.
Aprecierea se va face în conformitate cu anexa nr. 3.
Proba 2
Prezentarea publică de către candidat a principalelor rezultate obţinute, a perspectivelor şi a planului
de dezvoltare a carierei universitare proprii, pe linie didactică, de cercetare ştiinţifică şi de reprezentare /
pregătire sportivă / kinetoterapie. Durata acestei prezentări este de minimum 45 de minute, şi include în mod
obligatoriu întrebări din partea membrilor comisiei şi a publicului participant. Întrebările şi răspunsurile vor fi
menţionate în procesul-verbal întocmit de preşedintele comisiei. De asemenea, va fi menţionată durata probei.
Proba 3
Analiza şi evaluarea de către comisie a d o s a r u l u i candidatului, privind activitatea didactică şi de
cercetare ştiinţifică, pe baza criteriilor de apreciere din fişa de evaluare pentru concursul de ocuparexa
posturilor didactice – anexa 5 (5.1, 5.2).
Aprecierea generală a candidaţilor înscrişi la concurs se va realiza din perspectiva aspectelor cuprinse în
art. 20 lit. a-g. din Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
declarate? vacante din învăţământul superior.
În caz de egalitate, departajarea se va face conform anexei 4.

7.3 CONFERENŢIAR UNIVERSITAR Ş I P R O F E S O R U N I V E R S I T A R ANGAJAT PE
PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:
Concursul constă din:
Proba 1 - aprecierea şi evaluarea documentelor depuse la dosar din perspectiva aspectelor cuprinse în
art. 20 lit. a - g. din Metodologia cadru şi a îndeplinirii standardelor minimale, conform Ordinului M.E.C.T.S
nr. 6560/ 20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul
Oficial nr. 890 din 27 decembrie 2012 (anexele 5.1, 5.2, 5.3).
Proba 2
Prezentarea publică de către candidat a principalelor rezultate obţinute, a perspectivelor şi a planului
de dezvoltare a carierei universitare proprii, pe linie didactică, de cercetare ştiinţifică şi de reprezentare /
pregătire sportivă / kinetoterapie. Durata acestei prezentări este de minimum 45 de minute şi include în mod
7

obligatoriu întrebări din partea membrilor comisiei şi a publicului participant. Întrebările şi răspunsurile vor fi
menţionate în procesul verbal întocmit de preşedintele comisiei. De asemenea, va fi menţionată durata probei.
Proba 3 (dacă este cazul)
Pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar, în cazul candidaţilor care nu au predat
în anul anterior înscrierii la concurs în cadrul UNEFS, se stabileşte prin metodologia proprie o probă care constă
din susţinerea unei prelegeri, conform problematicii disciplinei / disciplinelor din configuraţia postului de
concurs.
Tematica de prelegere este afişată la avizierul facultăţilor şi pe site-ul UNEFS cu cel puţin 48 de ore
înaintea desfăşurării acestei probe.
Aprecierea se va face în conformitate cu anexa nr. 3 şi este evaluată cu admis / respins.
7.4 POSTURI DE CERCETARE ANGAJAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Pentru posturile de cercetare se aplică prevederile art. 26 (1), (2) din Metodologia cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate vacante din învăţământul superior.
8. REZULTATUL CONCURSULUI
Se publică pe site-ul UNEFS în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea concursului.
În cazul câştigării unui concurs, numirea pe post se va face numai după validarea rezultatelor de către
Senatul UNEFS, prin decizia Rectorului, iar încadrarea se face cu prima zi a semestrului următor concursului.
9. CONTESTAŢII
Contestaţiile formulate în scris se pot referi exclusiv la nerespectarea procedurilor legale de concurs. Se
înregistrează la Registratura UNEFS în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului pe site-ul UNEFS şi
comunicarea rezultatului.
Contestaţiile se soluţionează de către comisia de concurs art.1 (7) din Metodologia cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare declarate? vacante din învăţământul superior.
Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuţii în procedura de
organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu
prevederile din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau ale altor prevederi legale, în
funcţie de încadrarea faptei.
Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un
post de rang superior.
Aprecierea şi evaluarea candidaţilor pentru posturile de asistent universitar şi lector / şef lucrări se va
realiza după fişa de apreciere a performanţelor profesionale aprobate de senatul UNEFS.
Aprecierea şi evaluarea candidaţilor pentru posturile de conferenţiar şi profesor se va realiza conform
fişei cu indicatori şi punctaje şi standarde minimale din Ordinului M.E.C.T.S nr. 6560/ 20.12.2012 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 27
decembrie 2012.
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ANEXE

ANEXA 1 – Criterii de apreciere proba 2 post asistent universitar
Criterii de apreciere lucrare practică
Ţinuta şi atitudinea candidatului în faţa colectivului
Concordanţa între conţinutul prezentat şi tematica lucrării practice
Gradul de interactivitate cu colectivul
Claritatea şi corectitudinea terminologică
Corectitudinea alegerii şi aplicării metodelor de predare / învăţare
Relevanţa exemplelor
Relevanţa demonstraţiilor, explicaţiilor şi a corectărilor
Criterii de apreciere seminar
Ţinuta şi atitudinea candidatului în faţa colectivului
Concordanţa între conţinutul expunerii şi tema seminarului
Gradul de interactivitate cu colectivul
Claritatea şi corectitudinea terminologică
Modul de expunere
Relevanţa exemplelor
Relevanţa explicaţiilor şi corectitudinea răspunsurilor la interpelări
ANEXA 2 - Criterii de departajare – post asistent universitar
Criterii de departajare pentru postul de asistent
Criteriu 1 – nota obţinută la proba 2
Criteriul 2 – nota obţinută la proba 1
Criteriul 3 – activitate pe linie de învăţământ, sport de performanţă, Kinetoterapie evidenţiată
prin documente depuse la dosar, conform prezentei metodologii.
ANEXA 3 – Criterii de apreciere proba 1 post lector / şef lucrări (conferenţiar universitar / profesor
universitar dacă este cazul)
Ţinuta şi atitudinea candidatului în faţa colectivului
Concordanţa între conţinutul expunerii şi tema prelegerii
Relevanţa şi nivelul ştiinţific al opiniilor, comentariilor şi argumentelor în legătură cu tema prelegerii
Gradul de interactivitate cu colectivul
Claritatea şi corectitudinea terminologică
Modul de expunere
Relevanţa exemplelor şi a explicaţiilor
ANEXA 4 – Criterii de departajare post lector / şef lucrări
În caz de egalitate se ia în considerare:
- punctajul obţinut prin completarea fişei de evaluare pentru concursul de ocupare a posturilor didactice
- activitatea pe linie de învăţământ, sport de performanţă, kinetoterapie evidenţiată prin documente depuse
la dosar, conform prezentei metodologii.
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ANEXA 5 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs:
Anexa 5.1. – FIŞA CONCURS POST CADRE DIDACTICE (se completează de către candidații
pentru posturile de asistent pe perioadă determinată, lector / şef lucrări, conferenţiar şi profesor universitar)
Anexa 5.2. - CRITERII ŞI INDICATORI PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE (se completează de către candidații pentru posturile de asistent pe perioadă
nedeterminată, lector / şef lucrări, conferenţiar şi profesor universitar)
Anexa 5.3. – STANDARDE MINIMALE DE PREZENTARE LA CONCURS –
CONFERENŢIAR, PROFESOR (se completează de către candidații pentru posturile de conferenţiar şi
profesor universitar)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale – asistent, lector / şef lucrări este reprezentată de
fişa de evaluare pentru concursul de ocuparexa posturilor didactice, revizuită şi aprobată în sedinţa Senatului
din 21.01.2015.
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ANEXA 5
Anexa 5.1 – FISA CONCURS POST CADRE DIDACTICE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN UNEFS
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE PENTRU OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC
Numele şi prenumele__________________________________________________________
Gradul/funcţia didactică _______________________________________________________
Perioada de evaluare____________________________________________________________
• Se completează pentru întreaga activitate
A. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
m = coeficient de multiplicare ( A1: m =2; A2: m=1,5; B: m=1)
n = nr. de autori
Criteriul C1
Nr.
Denumire indicator
Ind.
I1 Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)
I2
I3
I4
I5

I6
I7
I8
I9
I10

Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de impact; articole in-extenso publicate în volumele
“proceedinds” cu Peer-Review ale conferinţelor indexate ISI Thomson
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI,
minim 3 baze de date internațional
Articole publicate în lucrări de referinţă – dicţionare, terminologii, metodologii în străinătate, la edituri de prestigiu sau
recunoscute (A1 şi A2)
Citări ale publicaţiilor autorului în reviste şi proceedings cotate ISI
Total C1
Criteriul C2
Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare, terminologii, metodologii la edituri de categoria B
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferințelor internaționale indexate BDI
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică (Comisia de specialitate CNADTCU
recomandă lista revistelor)
Citări ale publicaţiilor autorului în revistele menţionate la indicatorii I6, I8 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B
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Punctaj

Observații

[2+(10 x
Fi)] x2/n
5/n

/articol

4/n

/articol

5/n

/articol

2/n

/articol

/articol

2,5/n
3/n
2/n

/articol
/articol
/articol

1,5/n

/articol

0,5/n

/citare

I11

Citari ale publicațiilor autorului în reviste și proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de categoria A1 și A2

1/n

/citare

10 / 20 x m
7 / 10 x m/n
3 x m/n
5 x m/n
5 xm/n

/carte
/carte
/capitol
/capitol
/colecție

2/n

/lucrare

1,5/n

/lucrare

6
5
4
6
5
4
5
3
2
4
2
5/3

/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/lucrare
/lucrare
/studiu

10/8
8/6

/proiect
/proiect

7
5

/proiect
/proiect

Total C2
Criteriul C3
I12 Cărţi – tratate, monografii, lucrări de specialitate cu autor unic în edituri din România / străinătate
I13 Cărţi publicate în calitate de coautor edituri din România / străinătate
I14 Capitole în volume colective
I15 Volume coordonate
I16 Coordonare colecţie de carte
Total C3
Criteriul C4
I17

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI)

I18

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale

I19 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale, organizate în străinătate
I20 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România
I21 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale
I22 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
I23 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România
I24 Keynote speaker la conferinţe naţionale
I25 Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
I26 Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în România
I27 Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale
I28 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI
I29 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate cu Peer-Review
I30 Studii și rapoarte de fundamentare și evaluare a unor politici publice: internațional / național
Total C4
Criteriul C5
I31
I32
I33
I34

Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru realizare
produs ORDA şi/sau OSIM , finanţate de o entitate din ţară
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanțare externă
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru realizare
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I35
I36
I37
I38
I39
I40
I41
I42
I43
I44

produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat de o entitate din ţară
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul Universităţii sau Consiliul Ştiinţific al
Institutului de Cercetare: I35.1 – coordonator / I35.2 – membru echipă
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 – Director/redactor șef /
I36.2 – Membru Comitetul Ştiinţific /recenzor I36.3 – Membru în colegiul/comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional: I37.1
– Director/redactor șef / I37.2 – Membru Comitetul Ştiinţific / recenzor I37.3 - Membru în colegiul /comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor / editurilor de specialitate recunoscute de comunitatea academică:
I38.1 – Director /redactor șef / I38.2 – Membru Comitetul Ştiinţific / recenzor
Membru al unor asociații, societăți profesionale – științifice internaționale: I39.1 – organisme de conducere / I39.2 –
membru
Membru al unor asociații, societăți profesionale – științifice naționale: I40.1 – organisme de conducere / I40.2 – membru
Premii acordate de Președinția României/CIO
I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN , MTS etc. / I42.2 Premii acordate la manifestări știintifice
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel internaţional (locurile 1-8 la JO / Universiadă/ CM/CMU / CE: I43.1 locurile 1-3 la JO/ CM/ CE / I43.2 - locurile 4-8 la JO/ CM/ CE / I43.3 - locurile 1-8 la Universiada / CM
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel naţional (titlul de campion naţional), locurile II şi III

6/2

/centru

7/5/3

/revistă

5/3/1

/revistă

3/2

/revistă

7/4

/asociație

4/2

/asociație /societate

10
4/2
10/8/6

/premiu
/premiu
/loc

5/4/3

/titlu

Total C 5

B. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ A
STUDENŢILOR/CERCETĂTORILOR
Criteriul C6
I45

Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate (minimum 25% elemente noi): I45.1 – pentru programele
de licenţă / I45.2 – pentru programele de master / I45.3 – pentru programele doctorale

I46

Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete de lucrări practice, tehnici de învăţare, seturi de
teste, softuri specializate etc.)
I47 Iniţierea şi/sau coordonarea unor programe universitare: I47.1 – iniţierea şi/sau promovarea unei noi discipline de
învăţământ (în cazul unei discipline opţionale/facultative, aceasta va funcţiona cel puţin doi ani universitari consecutivi) /
I47.2 – iniţierea şi/sau coordonarea unui program de masterat / I47.3 – iniţierea şi/sau coordonarea unui program de
doctorat / I47.4 – iniţierea şi/sau coordonarea unui program de pregătire post-universitară/de pregătire profesională a
adulţilor
Total C6
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5/7/10

/curs

4

/lucrare

3/5/7/4

/disciplină /program

Criteriul C7
I48

I49
I50
I51

Creaţii pe linie didactică / sport de performanţă / recuperare motrică şi funcţională (metodica predării / programe de
pregătire recunoscute în comunitatea de specialişti / federaţii pe ramuri de sport; programe de recuperare /reeducare
motrică /elemente noi de conţinut tehnic specific / linii metodice / metodologii / strategii de pregătire pe ramuri de sport /
probă sportivă/ pentru aria curriculară educaţie fizică şi sport; metodologii de instruire pentru diferite categorii de
populaţie / grupe de vârstă/ grupe profesionale)
Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor: I49.1 – activitatea de coordonare ştiinţifică
/ I49.2 – finalizarea tezei de doctorat
Membru în comisia de îndrumare a doctorandului
Membru în comisia de evaluare a rapoartelor/tezelor de doctorat: I51.1 Membru în comisia de evaluare a rapoartelor de
progres / I51.2 Membru în comisia de susținere publică a tezei de doctorat

I52.1 Visiting professor/asociat la universităţi străine de prestigiu / I52.2 Profesor invitat/lector al federaţiilor
internaţionale/ramură de sport/Academiei olimpice (a CIO) / Asociaţii profesionale internaţionale /
I53 Profesor invitat/lector al federaţiilor naţionale/ramură de sport/Academiei Olimpice Române (a COSR)/Asociaţii
profesionale naţionale
TOTAL C7
I52

7

4
10
3
3/5

/element de
noutate /program /linie metodică
/metod.
/strategie confirmată
de beneficiar
/lucrare finalizată
/doctorand
/raport /teza

8/6

/activitate

4

/activitate

C. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SERVICIILE INSTITUŢIONALE
I54
I55
I56
I57
I58

I59
I60
I61

Criteriul C8
Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor de
cercetare – în afara atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi în comisii specializate, rapoarte instituţionale,
activităţi administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)
Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii
(organizarea de manifestări ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri în mass-media etc)
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc.
Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 – programe de formare/reconversie profesională, consultanţă
ştiinţifică cu rapoarte scrise, studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice etc./ I57.2 –
coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, GRUNDWIG
Membru în organismele de conducere a instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare/ cluburi sportive: I58.1 –
director de departament, şcoală doctorală / I58.2 – membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului de
cercetare / I58.3 – decan, prodecan, director centru cercetări, director adjunct institut de cercetări / director club sportiv /
I58.4 – rector, preşedinte Senat, prorector / I58.5 –membru Senat
Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I59.1
– membru în organismele de conducere
Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP / expert ANC
Membru al unor consilii/comisii profesional ştiinţifice internaţionale/naționale: I61.1-membru în organismele de conducere
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3

/activitate

3

/activitate

3
5/5

/activitate
/curs
/program

3/2/
5/7/3

La data completării fișei

5/4

La data completării fişei

3
8/7/5/3

La data completării fişei
La data completării fişei

I62

internaționale/I61.2–membru/I61.3-membru în organismele de conducere naționale/I61.4–membru
Membru în grupul de experți ai unor organisme internaționale ( Consiliul Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc)

6

I63

Antrenor emerit / Profesor emerit / Arbitru internaţional / Comisar internaţional / Observator internaţional / pe ramură de
sport
Total C8

La data completării fişei

6

D. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND ACTIVITATEA DIN UNEFS
Criteriul C9
I64
I65
I66
I67
I68
I69
I70
I71
I72
I73
I74
I75
I76
I77
I78
I79
I80
I81
I82
I83
I84
I85
I86
I87

Depunere aplicaţie grant naţional, director/membru
Depunere aplicaţie grant internaţional, director/membru
Participare la manifestări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, lectorate, organizate de către departamente, confirmate
prin certificate
Îndrumare lucrări la sesiuni ştiinţifice
Îndrumare grad I
Susținere de cursuri pentru perfecţionare în învăţământul preuniversitar/cursuri pentru pregătire definitivat
I70.1 Pregătire grupuri artistice studenţeşti şi/sau echipe sportive universitare / I70.2 asistenţă medicală la competiţie
Traduceri lucrări / site
Membru în comisii de elaborare a subiectelor pentru definitivat / titularizare
Secretar departament
Organizator al activităţilor extradidactice pentru studenţi, faza municipală / finală CU
Activitate în DMC (Departamentul de Management al Calităţii) - director, membru
Activitate în cadrul muzeului UNEFS
Activitate în CFDP (coordonator, responsabil program, membru)
Activitate în comisia SCIM / comisia de burse
Participant la activități de voluntariat:
I79.1 coordonator activitate;
I79.2 participant
Pregătire echipe/ sportivi pentru competiții naționale/internaționale adresate persoanelor cu dizabilități
Maestru al sportului / arbitru şi observator naţional
Doctor Honoris Causa / Doctor Docent
Alte titluri profesionale (psiholog principal/ specialist / kinetoterapeut principal etc)
Grade didactice în învăţământul preuniversitar: grad I / grad II / definitivat
Antrenor categoria: antrenor naţional, antrenor maestru, antrenor senior, antrenor, antrenor asistent
Absolvent cursuri de perfecţionare/specializare/formare continuă
Absolvent cursuri de perfecţionare prin altă licenţă, masterat, doctorat ( al doilea)
15

5/3
7/5
1

/grant
/grant
/participare

1
2
2
5
1
1
1
3
1/2
3/2
1
3/2/1
2
2/1

/îndrumare
/lucrare
/curs
/activitate
/competiţie
/5 pagini
/comisie
/an
/activitate
/an
/activitate
/an
/ an
/activitate

2/3
4/2/2
8/8
3/3/3
3/2/1
5/4/3/2/1
2/2/2
2/3/5

/competiţie
/titlu
/titlu
/grad
/grad
/ultimul titlu
/program
/program

I88
I89
I90
I91
I92
I93
I94
I95
I96
Total C9

Absolvent cursuri postuniversitare/postdoctorale
I89.1 Preşedinte comisie bacalaureat
I89.2 Membru în comisii admitere sau finalizare studii în învăţământul preuniversitar (filiera vocaţională)
Membru în comisii de concurs pentru posturi vacante în alte instituţii
Membru în comisii de evaluare în învăţământ – titularizare, definitivat, kinetoterapeut principal
Membru în comisia de echivalare şi recunoaştere a ECTS
Membru comisii de finalizare a studiilor universitare în alte instituţii
Lector în cadrul programului Erasmus
Susţinere cursuri în limbi străine
Recorduri ale sportivilor pregătiţi la: Jocuri Olimpice / Campionate Mondiale – Universiada / Campionate Europene /
Campionate Balcanice / Campionate Naţionale

STANDARDE MINIMALE
A+B+C+D

TOTAL

Punctaj minim:
- Asistent universitar
o pentru concurs – 12 puncte; pentru concurs - debutanți – 6 puncte
- Lector universitar
o pentru concurs – 50 puncte
- Conferențiat universitar
o pentru concurs – 105 puncte
- Profesor universitar
o pentru concurs – 160 puncte
Punctajele minime au fost aprobate în Sedința Senatului din data de 21.01.2015
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2/5
3
1
1
2
2
2
5
2
5/4/3/2/1

/program
/comisie
/comisie
/comisie
/an
/an
/ activitate
/ curs
/record

Anexa 5.2. - CRITERII ŞI INDICATORI PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN UNEFS
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE
Numele şi prenumele__________________________________________________________
Gradul/funcţia didactică _______________________________________________________
An universitar________________________________________________________________
* Se elaborează pe un an universitar
A. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
m = coeficient de multiplicare ( A1: m =2; A2: m=1,5; B: m=1)
n = nr. de autori
Criteriul C1
Nr.
Denumire indicator
Ind.
I1 Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)
I2
I3
I4
I5

I6
I7
I8
I9
I10

Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de impact; articole in-extenso publicate în volumele
“proceedinds” cu Peer-Review ale conferinţelor indexate ISI Thomson
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI,
minim 3 baze de date internațional
Articole publicate în lucrări de referinţă – dicţionare, terminologii, metodologii în străinătate, la edituri de prestigiu sau
recunoscute (A1 şi A2)
Citări ale publicaţiilor autorului în reviste şi proceedings cotate ISI
Total C1
Criteriul C2
Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare, terminologii, metodologii la edituri de categoria B
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferințelor internaționale indexate BDI
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică (Comisia de specialitate CNADTCU
recomandă lista revistelor)
Citări ale publicaţiilor autorului în revistele menţionate la indicatorii I6, I8 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B
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Punctaj

Observații

[2+(10 x
Fi)] x2/n
5/n

/articol

4/n

/articol

5/n

/articol

2/n

/articol

/articol

2,5/n
3/n
2/n

/articol
/articol
/articol

1,5/n

/articol

0,5/n

/citare

I11

Citari ale publicațiilor autorului în reviste și proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de categoria A1 și A2

1/n

/citare

10 / 20 x m
7 / 10 x m/n
3 x m/n
5 x m/n
5 xm/n

/carte
/carte
/capitol
/capitol
/colecție

2/n

/lucrare

1,5/n

/lucrare

6
5
4
6
5
4
5
3
2
4
2
5/3

/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/conferință
/lucrare
/lucrare
/studiu

10/8
8/6

/proiect
/proiect

7
5

/proiect
/proiect

Total C2
Criteriul C3
I12 Cărţi – tratate, monografii, lucrări de specialitate cu autor unic în edituri din România / străinătate
I13 Cărţi publicate în calitate de coautor edituri din România / străinătate
I14 Capitole în volume colective
I15 Volume coordonate
I16 Coordonare colecţie de carte
Total C3
Criteriul C4
I17

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI)

I18

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale

I19 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale, organizate în străinătate
I20 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România
I21 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale
I22 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
I23 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România
I24 Keynote speaker la conferinţe naţionale
I25 Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
I26 Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în România
I27 Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale
I28 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI
I29 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate cu Peer-Review
I30 Studii și rapoarte de fundamentare și evaluare a unor politici publice: internațional / național
Total C4
Criteriul C5
I31
I32
I33
I34

Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru realizare
produs ORDA şi/sau OSIM , finanţate de o entitate din ţară
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanțare externă
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru realizare
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I35
I36
I37
I38
I39
I40
I41
I42
I43
I44

produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat de o entitate din ţară
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul Universităţii sau Consiliul Ştiinţific al
Institutului de Cercetare: I35.1 – coordonator / I35.2 – membru echipă
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 – Director/redactor șef /
I36.2 – Membru Comitetul Ştiinţific /recenzor I36.3 – Membru în colegiul/comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional: I37.1
– Director/redactor șef / I37.2 – Membru Comitetul Ştiinţific / recenzor I37.3 - Membru în colegiul /comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor / editurilor de specialitate recunoscute de comunitatea academică:
I38.1 – Director /redactor șef / I38.2 – Membru Comitetul Ştiinţific / recenzor
Membru al unor asociații, societăți profesionale – științifice internaționale: I39.1 – organisme de conducere / I39.2 –
membru
Membru al unor asociații, societăți profesionale – științifice naționale: I40.1 – organisme de conducere / I40.2 – membru
Premii acordate de Președinția României/CIO
I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN , MTS etc. / I42.2 Premii acordate la manifestări știintifice
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel internaţional (locurile 1-8 la JO / Universiadă/ CM/CMU / CE: I43.1 locurile 1-3 la JO/ CM/ CE / I43.2 - locurile 4-8 la JO/ CM/ CE / I43.3 - locurile 1-8 la Universiada / CM
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel naţional (titlul de campion naţional), locurile II şi III

6/2

/centru

7/5/3

/revistă

5/3/1

/revistă

3/2

/revistă

7/4

/asociație

4/2

/asociație /societate

10
4/2
10/8/6

/premiu
/premiu
/loc

5/4/3

/titlu

Total C 5

B. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ A
STUDENŢILOR/CERCETĂTORILOR
Criteriul C6
I45

Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate (minimum 25% elemente noi): I45.1 – pentru programele
de licenţă / I45.2 – pentru programele de master / I45.3 – pentru programele doctorale

I46

Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete de lucrări practice, tehnici de învăţare, seturi de
teste, softuri specializate etc.)
I47 Iniţierea şi/sau coordonarea unor programe universitare: I47.1 – iniţierea şi/sau promovarea unei noi discipline de
învăţământ (în cazul unei discipline opţionale/facultative, aceasta va funcţiona cel puţin doi ani universitari consecutivi) /
I47.2 – iniţierea şi/sau coordonarea unui program de masterat / I47.3 – iniţierea şi/sau coordonarea unui program de
doctorat / I47.4 – iniţierea şi/sau coordonarea unui program de pregătire post-universitară/de pregătire profesională a
adulţilor
Total C6
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5/7/10

/curs

4

/lucrare

3/5/7/4

/disciplină /program

Criteriul C7
I48

I49
I50
I51

Creaţii pe linie didactică / sport de performanţă / recuperare motrică şi funcţională (metodica predării / programe de
pregătire recunoscute în comunitatea de specialişti / federaţii pe ramuri de sport; programe de recuperare /reeducare
motrică /elemente noi de conţinut tehnic specific / linii metodice / metodologii / strategii de pregătire pe ramuri de sport /
probă sportivă/ pentru aria curriculară educaţie fizică şi sport; metodologii de instruire pentru diferite categorii de
populaţie / grupe de vârstă/ grupe profesionale)
Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor: I49.1 – activitatea de coordonare ştiinţifică
/ I49.2 – finalizarea tezei de doctorat
Membru în comisia de îndrumare a doctorandului
Membru în comisia de evaluare a rapoartelor/tezelor de doctorat: I51.1 Membru în comisia de evaluare a rapoartelor de
progres / I51.2 Membru în comisia de susținere publică a tezei de doctorat

I52.1 Visiting professor/asociat la universităţi străine de prestigiu / I52.2 Profesor invitat/lector al federaţiilor
internaţionale/ramură de sport/Academiei olimpice (a CIO) / Asociaţii profesionale internaţionale /
I53 Profesor invitat/lector al federaţiilor naţionale/ramură de sport/Academiei Olimpice Române (a COSR)/Asociaţii
profesionale naţionale
TOTAL C7
I52

7

4
10
3
3/5

/element de
noutate /program /linie metodică
/metod.
/strategie confirmată
de beneficiar
/lucrare finalizată
/doctorand
/raport /teza

8/6

/activitate

4

/activitate

C. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SERVICIILE INSTITUŢIONALE
I54
I55
I56
I57
I58

I59
I60
I61

Criteriul C8
Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor de
cercetare – în afara atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi în comisii specializate, rapoarte instituţionale,
activităţi administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)
Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii
(organizarea de manifestări ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri în mass-media etc)
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc.
Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 – programe de formare/reconversie profesională, consultanţă
ştiinţifică cu rapoarte scrise, studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice etc./ I57.2 –
coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, GRUNDWIG
Membru în organismele de conducere a instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare/ cluburi sportive: I58.1 –
director de departament, şcoală doctorală / I58.2 – membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului de
cercetare / I58.3 – decan, prodecan, director centru cercetări, director adjunct institut de cercetări / director club sportiv /
I58.4 – rector, preşedinte Senat, prorector / I58.5 –membru Senat
Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I59.1
– membru în organismele de conducere
Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP / expert ANC
Membru al unor consilii/comisii profesional ştiinţifice internaţionale/naționale: I61.1-membru în organismele de conducere
internaționale/I61.2–membru/I61.3-membru în organismele de conducere naționale/I61.4–membru
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3

/activitate

3

/activitate

3
5/5

/activitate
/curs
/program

3/2/
5/7/3

La data completării fișei

5/4

La data completării fişei

3
8/7/5/3

La data completării fişei
La data completării fişei

I62

Membru în grupul de experți ai unor organisme internaționale ( Consiliul Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc)

6

Antrenor emerit / Profesor emerit / Arbitru internaţional / Comisar internaţional / Observator internaţional / pe ramură de
sport
Total C8

6

I63

La data completării fişei

D. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND ACTIVITATEA DIN UNEFS
Criteriul C9
I64
I65
I66
I67
I68
I69
I70
I71
I72
I73
I74
I75
I76
I77
I78
I79
I80
I81
I82
I83
I84
I85
I86
I87

Depunere aplicaţie grant naţional, director/membru
Depunere aplicaţie grant internaţional, director/membru
Participare la manifestări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, lectorate, organizate de către departamente, confirmate
prin certificate
Îndrumare lucrări la sesiuni ştiinţifice
Îndrumare grad I
Susținere de cursuri pentru perfecţionare în învăţământul preuniversitar/cursuri pentru pregătire definitivat
I70.1 Pregătire grupuri artistice studenţeşti şi/sau echipe sportive universitare / I70.2 asistenţă medicală la competiţie
Traduceri lucrări / site
Membru în comisii de elaborare a subiectelor pentru definitivat / titularizare
Secretar departament
Organizator al activităţilor extradidactice pentru studenţi, faza municipală / finală CU
Activitate în DMC (Departamentul de Management al Calităţii) - director, membru
Activitate în cadrul muzeului UNEFS
Activitate în CFDP (coordonator, responsabil program, membru)
Activitate în comisia SCIM / comisia de burse
Participant la activități de voluntariat:
I79.1 coordonator activitate;
I79.2 participant
Pregătire echipe/ sportivi pentru competiții naționale/internaționale adresate persoanelor cu dizabilități
Maestru al sportului / arbitru şi observator naţional
Doctor Honoris Causa / Doctor Docent
Alte titluri profesionale (psiholog principal/ specialist / kinetoterapeut principal etc)
Grade didactice în învăţământul preuniversitar: grad I / grad II / definitivat
Antrenor categoria: antrenor naţional, antrenor maestru, antrenor senior, antrenor, antrenor asistent
Absolvent cursuri de perfecţionare/specializare/formare continuă
Absolvent cursuri de perfecţionare prin altă licenţă, masterat, doctorat ( al doilea)
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5/3
7/5
1

/grant
/grant
/participare

1
2
2
5
1
1
1
3
1/2
3/2
1
3/2/1
2
2/1

/îndrumare
/lucrare
/curs
/activitate
/competiţie
/5 pagini
/comisie
/an
/activitate
/an
/activitate
/an
/ an
/activitate

2/3
4/2/2
8/8
3/3/3
3/2/1
5/4/3/2/1
2/2/2
2/3/5

/competiţie
/titlu
/titlu
/grad
/grad
/ultimul titlu
/program
/program

I88
I89
I90
I91
I92
I93
I94
I95
I96
Total C9

Absolvent cursuri postuniversitare/postdoctorale
I89.1 Preşedinte comisie bacalaureat
I89.2 Membru în comisii admitere sau finalizare studii în învăţământul preuniversitar (filiera vocaţională)
Membru în comisii de concurs pentru posturi vacante în alte instituţii
Membru în comisii de evaluare în învăţământ – titularizare, definitivat, kinetoterapeut principal
Membru în comisia de echivalare şi recunoaştere a ECTS
Membru comisii de finalizare a studiilor universitare în alte instituţii
Lector în cadrul programului Erasmus
Susţinere cursuri în limbi străine
Recorduri ale sportivilor pregătiţi la: Jocuri Olimpice / Campionate Mondiale – Universiada / Campionate Europene /
Campionate Balcanice / Campionate Naţionale

STANDARDE MINIMALE
A+B+C+D

TOTAL

Punctaj minim:
- Asistent universitar
o anual - 12 pct;
- Lector universitar
o anual - 20 puncte
- Conferențiat universitar
o anual - 40 puncte
- Profesor universitar
o anual – 50 puncte
Punctajele minime au fost aprobate în Sedința Senatului din data de 21.01.2015
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2/5
3
1
1
2
2
2
5
2
5/4/3/2/1

/program
/comisie
/comisie
/comisie
/an
/an
/ activitate
/ curs
/record

Anexa 5.3. – STANDARDE MINIMALE DE PREZENTARE LA CONCURS – CONFERENTIAR,
PROFESOR
- Candidaţi cu doctorat în educaţie fizică şi sport
Candidat:
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
A. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Ind
I1
I2

I3

I4

I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11

I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19

Denumirea indicatorului
Criteriul C1*
Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)
mare sau egal cu p
Articole in- extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de impact;
articole in- extenso publicate in volumele “proceedinds” cu Peer-Review ale
conferinţelor indexate ISI Thomson
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings”
ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minim 3 baze de date
internationale
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare,
terminologii, metodologii în străinătate, la edituri de prestigiu sau
recunoscute (A1 şi A2)
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings cotate ISI
Criteriul C2*
Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet
editorial internaţional
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare,
terminologii, metodologii la edituri de categoria B
Articole publicate in reviste indexate BDI sau in volumele „proceedings”
ale conferintelor internationale indexate BDI
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea
academică (Comisia de specialitate CNADTCU recomandă lista revistelor)
Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţionate la indicatorii I6,
I8 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B
Citari ale publicatiilor candidatului in reviste si proceedings BDI sau in
volume aparute la edituri de categoria A1 si A2
Criteriul C3
Cărţi – tratate, monografii lucrări de specialitate cu autor unic
Cărţi publicate în calitate de coautor
Capitole în volume colective
Volume coordonate
Coordonare colecţie de carte
Criteriul C4
Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale
(neindexate ISI sau BDI)
Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale, organizate
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Punctaj

Observaţii

[2+(10 x
Fi)] 2/n
5 /n

Pe articol

4 /n

Pe articol

5 /n

Pe articol

2 /n

Pe citare

2,5 /n

Pe articol

3 /n

Pe articol

2 /n

Pe articol

1,5 /n

Pe articol

0,5 /n

Pe citare

1 /n

Pe citare

Pe articol

10 x m
7 x m/n
3 x m/n
5 x m/n
5 x m/n

Pe carte
Pe carte
Pe capitol
Pe volum
Pe colecţie

2/n

Pe lucrare

1,5/n
6

Pe lucrare
Pe conferinţă

I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28
I29
I30

I31
I32

I33
I34

I35

I36

I37

I38

I39
I40
I41
I42

în străinătate
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în
România
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale
Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România
Keynote speaker la conferinţe naţionale
Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în
străinătate
Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în
România
Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale
Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe
internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI
Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale
şi reviste de specialitate cu Peer-Review
Studii si rapoarte de fundamentare si evaluare a unor politici publice:
International / national
Criteriul C5
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare cu
finanţare externă
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare /
programe guvernamentale / proiect pentru realizare produs ORDA şi/sau
OSIM , finanţate de o entitate din ţară
Membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare cu
finantare externa
Membru
în
echipa
proiectului
de
cercetare
/cercetaredezvoltare/programguvernamentale/proiect pentru realizare produs ORDA
şi/sau OSIM, finanţat de o entitate din ţară
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul
Universităţii sau Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetare: I35.1 –
coordonator / I35.2 – membru echipa
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate
ISI sau BDI: I36.1 – Director / redactor sef / I36.2 – Membru Comitetul
Ştiinţific / I36.3 – Membru in colegiul / comitetul editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu PeerReview şi comitet editorial internaţional: I37.1 – Director / redactor sef /
I37.2 – Membru Comitetul Ştiinţific / I37.3 - Membru in colegiul /comitetul
editorial
Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate
recunoscute de comunitatea academică: I38.1 – Director /redactor sef /
I38.2 – Membru Comitetul Ştiinţific
Membru al unor asociatii, societati profesional – stiintifice internationale:
I39.1 – organisme de conducere / I39.2 - membru
Membru al unor asociatii, societati profesional – stiintifice nationale: I40.1
– organisme de conducere / I40.2 - membru
Premii acordate de Presedentia Romaniei /CIO
I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MCTS , ANST etc. /
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5

Pe conferinţă

4
6
5
4
5

4

Pe conferinţă
Pe conferinţă
Pe conferinţă
Pe conferinţă
Pe conferinţă
/ workshop
Pe conferinţă
/ workshop
Pe conferinţă
/ workshop
Pe lucrare

2

Pe lucrare

5/3

Pe studiu /
raport

10/8

Pe proiect

8/6

Pe proiect

7

Pe proiect

5

Pe proiect

6/2

Pe centru
(laborator)

7/ 5 / 3

Pe revistă

5/3/1

Pe revistă

3/2

Pe revistă

7/4

Pe asociaţie /
societate
Pe asociaţie /
societate
Pe premiu
Pe premiu /

3
2

4 /2
10
4 /2

I42.2 Premii acordate la manifestari stiintifice

lucrare

B. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ
ŞI ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR / CERCETĂTORILOR
I43

I44
I45

I46

I47

I48

Criteriul C6
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel internaţional (locurile 18 la JO / Universiadă/ CM/ CMU / CE: I43.1 - locurile 1-3 la JO/ CM/ CE /
I43.2 - locurile 4-8 la JO/ CM/ CE / I43.3 - locurile 1-8 la Universiada /
CMU
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel naţional (titlul de
campion naţional)
Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate (minimum
25% elemente noi): I45.1 – pentru programele de licenţă / I45.2 – pentru
programele de master / I45.3 – pentru programele doctorale
Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete
de lucrări practice, tehnici de învăţare, seturi de teste, softuri specializate
etc.)
Iniţierea şi coordonarea unor programe universitare: I47.1 – iniţierea şi
promovarea unei noi discipline de învăţământ (în cazul unei discipline
opţionale, aceasta va funcţiona cel puţin doi ani universitari consecutivi) /
I47.2 – iniţierea şi
coordonarea unui program de masterat / I47.3 – iniţierea şi coordonarea
unui program de doctorat / I47.4 – iniţierea şi coordonarea unui program de
pregătire post-universitară/ de pregătire profesională a adulţilor
Criteriul C7
Creaţii pe linie didactică / sport de performanţă / recuperare motrică şi
funcţională (metodica predării / Programe de pregătire recunoscute în
comunitatea de specialişti / federaţii pe ramuri de sport; programe de
recuperare /reeducare motrică /Elemente noi de conţinut tehnic specific /
Linii metodice / metodologii / strategii de pregătire pe ramuri de sport /
probă sportivă/ pentru aria curriculară educaţie fizică şi sport; metodologii
de instruire pentru diferite categorii de populaţie / grupe de vârstă/ grupe
profesionale)

10 /8 /6

5
5 /7/10

Pe lucrare /
test / soft

3
/5
/7
/4

Pe disciplină
/ program

7

Pe element
de noutate /
program /
linie
metodică /
metodologie /
strategie ,
confirmată de
beneficiar
Pe fiecare an
/ pe lucrare
finalizată
Pe doctorand
ultimii 3 ani
Pe raport /
teză evaluată
în ultimii 3
ani
Cel puţin 1
lună / pe
activitate
Pe activitate

4 /2

I51

Membru în comisia de evaluare a rapoartelor / tezelor de doctorat: I51.1
Membru în comisia de evaluare a rapoartelor de progres / I51.2 Membru în
comisia de susţinere publică a tezei de doctorat

1 /4

I52

I52.1 Visiting professor / asociat la universităţi străine de prestigiu / I52.2
Profesor invitat / lector al federaţiilor internaţionale / ramură de sport /
Academiei olimpice (a CIO) / Asociaţii profesionale internaţionale
Profesor invitat / lector al federaţiilor naţionale / ramură de sport /

8 /6

I50

I53

25

Pe
titlu
ultimii 5 ani
Pe curs

4

Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor
doctoranzilor: I49.1 – activitatea de coordonare ştiinţifică / I49.2 –
finalizarea tezei de doctorat
Membru în comisia de îndrumare a doctorandului

I49

Pe loc

1

4

Academiei Olimpice Române (a COSR) / Asociaţii profesionale naţionale
C. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SERVICIILE INSTITUŢIONALE
I54

I55

I56
I57

I58

I59

I60
I61

I62
I63

Criteriul C8
Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de
dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor de cercetare – în afara
atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi în comisii
specializate, rapoarte instituţionale, activităţi administrativ-academice,
proiecte de dezvoltare etc.)
Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei
în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii. (Organizarea de manifestări
ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri in massmedia etc.)
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite asociaţii
profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc.
Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 – programe de
formare/reconversie profesională, consultanţă ştiinţifică cu rapoarte scrise,
studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice etc./
I57.2 – coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS,
GRUNDWIG
Membru în organismele de conducere a instituţiilor de învăţământ superior
sau de cercetare/ cluburi sportive: I58.1 – director de departament, şcoală
doctorală / I58.2 – membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific
al institutului de cercetare / I58.3 – decan, prodecan, director centru
cercetări, director adjunct institut de cercetări / director club sportiv / I58.4
– rector, preşedinte Senat, prorector / I58.5 – membru în Senat
Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS,
CNCS, ARACIP, ANCS,UEFISCDI, ANC): I59.1 – membru în
organismele de conducere / -I59.2 - membru
Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP / expert ANC
Membru al unor consilii/comisii profesional ştiinţifice internaţionale /
naţionale: I61.1 - membru în organismele de conducere internaţionale /
I61.2 – membru / I61.3 - membru în organismele de conducere naţionale /
I61.4 – membru
Membru în grupul de experţi ai unor organisme internaţionale (Consiliul
Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc)
Antrenor emerit / Profesor emerit / Arbitru internaţional / Comisar /
Observator / pe ramură de sport

Standardul pentru
profesor universitar
≥ 12
≥ 10
≥ 40
≥ 13

Criteriu

Domeniul A

C1
C2
C3
C4
26

1-5

Pe an
universitar,
ultimii 3 ani,
pe activitate

1-5

Pe activitate /
material / an
universitar in
ultimii 3 ani
Pe activitate /
parteneriat
Pe curs /
activitate de
consultanţă /
program

3
5–5

3/2/5/7/4

La data
înscrierii la
concurs

5/4

-

3
8/7/5/3

-

6

-

6

La data
înscrierii la
concurs

Standardul pentru
profesor conferentiar
≥7
≥7
≥ 20
≥9

Domeniul B
Domeniul C

≥ 16
≥ 91
≥ 20
≥ 15
≥ 35
≥ 20
≥ 20

C5
Total A
C6
C7
Total B
C8
Total C
Total
general

≥ 146

27

≥8
≥ 51
≥ 14
≥ 10
≥ 24
≥ 18
≥ 18
≥ 93

