UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
DEPARTAMENTUL DE CHIMIE

GRILĂ DE EVALUARE
- GRADAŢII DE MERIT Perioada de evaluare: 2016-2020
Nume și prenume ...........................
Criteriul de
evaluare

CT1

CT1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
1
2
3

Punctaj

Cărţi publicate în edituri internaţionale
Cărţi publicate în edituri din ţară recunoscute CNCSIS
Caiet de lucrări practice/suport de curs şi lucrări practice sau culegeri de
probleme publicate în edituri din ţară recunoscute CNCSIS

10 pct./carte
9 pct./carte
7 pct./ Caiet de lucrări
practice/suport de curs

Total punctaj CT1

Punctaj
realizat
nr cărţi x 10=
nr cărţi x 9=
nr caiete lucr.,
etc x 7=

Criteriul de
evaluare

CT2. ACTIVITATEA DE CERCETARE
CT2.1. Articole/Lucrări/Studii
1
2
3
4
5
6
7
8

CT2
9
10
11
12

Punctaj

Articole (extenso) publicate în reviste internaţionale cotate ISI
Articole (extenso) publicate în reviste româneşti cotate ISI
Studii comunicate la conferinţe internaţionale (din străinătate)
şi publicate sub formă de rezumat în volume speciale ale unor
reviste cotate ISI (internaţionale)
Factor de impact cumulat (inclusiv rezumate ISI) în perioada
2016-2020
Articole (extenso) publicate în reviste internaţionale incluse
BDI*/ *Web of Science; Scopus; Google Scholar
Articole (extenso) publicate în proceedings editate de
conferinţe internaţionale şi preluate de bazele de date*
*Web of Science; Scopus; Google Scholar
Articole (extenso) publicate în reviste româneşti incluse
BDI*/ *Web of Science; Scopus; Google Scholar
Articole (extenso) publicate în proceedings editate de
conferinţe naţionale şi preluate de bazele de date*/ sau cu
ISBN/ *Web of Science; Scopus; Google Scholar

3 pct/lucrare
2 pct/lucrare
0,5xFI* corespunzător
revistei=puncte/lucrare
*FI = factor impact

Articole publicate în Analele Univ. Craiova – Seria Chimie
Studii comunicate la conferinţe internaţionale şi publicate sub
formă de rezumat în Book of Abstracts
Studii comunicate la conferinţe naţionale şi publicate sub
formă de rezumat în volume cu ISBN
Lucrări prezentate oral la conferinţe internaţionale/naţionale
şi nepublicate sub una din formele expuse mai sus

Punctaj realizat
nr. lucrări x 3=
nr. lucrări x 2=
0,5xFI1+0,5xFI2..........=
FIC/2011-2015

1,5 pct/lucrare

nr. lucrări x 1,5=

1,5 pct/lucrare

nr. lucrări x 1,5=

1 pct/lucrare

nr. lucrări x 1=

1 pct/lucrare

nr. lucrări x 1=

2011-2012; 0,75 pct/lucrare
2013-2015; 0,5 pct/lucrare

nr. lucrări x 0,75=
nr. lucrări x 0,5=

0,5 pct/rezumat

nr. rezumate x 0,5=

0,3 pct/rezumat

nr. lucrări x 0,3=

0,2 pct/lucrare

nr. lucrări x 0,2=

Total punctaj CT2.1.
CT2.2. Proiecte/Granturi câştigate prin competiţie internaţională/naţională/locală UCV/Brevete
şi derulate în perioada 2016-2020
1

Proiecte/granturi de cercetare câştigate prin competiţie în
calitate de director

2

Proiecte/granturi de cercetare câştigate prin competiţie în

director – internaţional: 15/proiect
director – naţional: 13/proiect
director – local: 11/proiect
responsabil – internaţional: 13/proiect

nr. proiecte x 15 =
nr. proiecte x 13 =
nr. proiecte x 11 =
nr. proiecte x 13=

calitate de responsabil

3

Proiecte/granturi de cercetare câştigate prin competiţie în
calitate de membru în echipa de cercetare

4
5

Brevete internaţionale
Brevete naţionale

responsabil – naţional: 11/proiect
responsabil – local: 9/proiect
membru – internaţional: 12/proiect
membru – naţional: 10/proiect
membru – local: 8/proiect
10 pct/brevet
5 pct/brevet

nr. proiecte x 11 =
nr. proiecte x 9 =
nr. proiecte x 12 =
nr. proiecte x 10 =
nr. proiecte x 8 =
nr. brevete x 10 =
nr.brevete x 5 =

Total punctaj CT2.2.

Total punctaj CT2

Criteriul
de
evaluare

CT3. RECUNOAŞTEREA NAŢIONALĂ / INTERNAŢIONALĂ
Indicator

Punctaj

1 Citări ale lucrărilor publicate în perioada: 2016-2020
2

CT3

Membru în comitetul editorial al unor reviste în perioada: 2016-2020
* se acordă o singură dată (pt. revistă), nu pentru fiecare an

Referent la reviste naţionale şi internaţionale, în perioada: 2016-2020
* se acordă pentru revista, nu pentru ficare articol recenzat
4 Membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat în perioada: 2016-2020
Profesor invitat
Membru în comitetul ştiinţific/de organizare al unor conferinţe internaţionale în perioada:
5
2016-2020
Membru în comitetul ştiinţific/de organizare al unor conferinţe/simpozioane/workshop-uri
6
naţionale în perioada: 2016-2020
3

Punctaj realizat

0,1 pct/citare
Rev. ISI: 1,5 pct/revistă*
Rev. BDI: 1 pct/revistă*
Rev. locale: 0,75
pct/revistă*
Rev. ISI: 4 pct/revistă**
Rev. BDI: 2 pct/revistă**
4 pct/teză
3 puncte

nr. citări x 0,1=
nr. rev. x 1,5=
nr. rev. x 1=
nr. rev. x 0,75=

3 puncte

se acordă o singură dată

2 puncte

se acordă o singură dată

Total punctaj CT3

nr. rev. x 4=
nr. rev. x 2=
nr. teze x 4 =
se acordă o singură dată

CT4. ALTE ACTIVITĂŢI

Criteriul
de
evaluare

CT4

Activitate

Punctaj

Punctaj realizat

1

Organizare laboratoare de cercetare, în perioada: 2016-2020 / Dotări, echipamente, etc. din
contracte de cercetare

15 puncte

se acordă o singură dată

2

Coordonator lucrări pentru obţinerea gradului didactic I în perioada: 2016-2020

2 pct/lucrare

nr. lucrărix2=

3
4
5
6

Preşedinte comisie examen pentru obţinerea gradului didactic I în perioada: 2016-2020
Preşedinte/membru în comisii de definitivat/gradul II didactic
Preşedinte/vicepreşedinte la Societatea de Chimie, în perioada: 2016-2020
Preşedinte/vicepreşedinte la Fundaţia I.G. Murgulescu, în perioada: 2016-2020
Alte activităţi (cu exceptia celor didactice si de cercetare) desfaşurate în cadrul departamentului,
în perioada: 2016-2020
Organizarea unor concursuri pentru elevi si studenti
Membru în comisiile de concurs pentru elevi şi studenti
Responsabil Socrates Erasmus, în perioada: 2016-2020
Organizarea sesiunii de comunicări a studenţilor, în perioada: 2016-2020
Coordonator lucrări prezentate la sesiunea de comunicări a studenţilor, în perioada: 2016-2020
La dispoziţia comisiei de examinare

1 pct/lucrare
4 puncte
2 puncte
2 puncte

nr. lucrărix1=
se acordă o singură dată
se acordă o singură dată
se acordă o singură dată

15 puncte

se acordă o singură dată

4 puncte
2 puncte
2 puncte
4 puncte
1 pct/lucrare
0-5 puncte

se acordă o singură dată
se acordă o singură dată
se acordă o singură dată
se acordă o singură dată
nr. lucrări x 1=

7
8
9
10
11
12
13

Total punctaj CT4
PUNCTAJ: EVALUARE FINALĂ
CT1

CT2

CT3

PUNCTAJ TOTAL: CT1+CT2+CT3+CT4

CT4

ANEXA 1
1.1. Cărţi publicate în edituri internaţionale: Autori, Titlul, Anul, Editura
1.2. Cărţi publicate în edituri din ţară recunoscute CNCSIS: Autori, Titlul, Anul, Editura, ISBN
1.3. Caiet de lucrări practice/suport de curs şi lucrări practice sau culegere de probleme publicate în edituri din ţară recunoscute
CNCSIS: Autori, Titlul, Anul, Editura, ISBN
ANEXA 2
2.1. Articole (extenso) publicate în reviste internationale/romanesti cotate ISI, în perioada 2016-2020
Nr.crt. Lucrarea publicată: Autori, Titlul,
revista nr.(vol), an, pagini

Factorul de
impact al
revistei/2019

*Punctaj/
lucrare

Citări

Factor impact cumulat (FIC)
Total punctaj
Total citări
*3 puncte/lucrarea publicată în străinătate; 2 puncte/lucrarea publicată în ţară
2.2. Studii comunicate la conferinţe internaţionale (din străinătate) şi publicate sub formă de rezumat în volume speciale ale unor
reviste cotate ISI (internaţionale), în perioada 2016-2020

Nr.crt. Rezumat publicat: Autori, Titlul,
numele conferinţei, locul, revista
nr.(vol), an, pagini

Factorul de impact al
revistei (FI/2019)

Punctaj/lucrare Citări
0,5xFI

Factor impact cumulat
Total punctaj
Total citări

2.3. Articole (extenso) publicate în reviste internaţionale/româneşti incluse BDI*/* Scopus; Google Scholar, în perioada 2016-2020
Nr.crt. Lucrarea publicată: Autori, Titlul,
revista nr.(vol), an, pagini

Baza de date

**Punctaj

Citări

Total punctaj
Total citări
**1,5 puncte/lucrare - pentru reviste internaţionale; 1 punct/lucrare - pentru reviste naţionale
2.4. Articole (extenso) publicate în proceedings editate de conferinţe internaţionale/naţionale şi preluate de bazele de date*/*Web of
Science; Scopus; Google Scholar, în perioada 2016-2020

Nr.crt. Lucrarea publicată: Autori, Titlul,
numele conferinţei, an, loc, pagini

Baza de date

***Punctaj

Citări

Total punctaj
Total citări
***1,5 puncte/lucrare - pentru conferinţe internaţionale; 1 punct/lucrare - pentru conferinţe naţionale

2.5. Articole publicate în Analele Univ. Craiova – Seria Chimie, în perioada 2016-2020
Nr.crt. Lucrarea publicată: Autori, Titlul,
nr.(vol), pagini

Anul

Punctaj

Total punctaj

2.6. Studii comunicate la conferinţe internaţionale/naţionale şi publicate sub formă de rezumat în Book of Abstracts/volume cu ISBN,
în perioada 2016-2020

Nr.crt. Rezumat publicat: Autori, Titlul,
numele conferinţei, an, loc, pagina

****Punctaj

Citări

Total punctaj
Total citări
****0,5 puncte/rezumat - pentru conferinţe internaţionale; 0,3 puncte/rezumat - pentru conferinţe naţionale
2.7. Contracte obţinute prin competiţii internaţionale/naţionale/locale în calitate de director/responsabil/membru

Nr.
crt.

*Tip proiect
Internat.

Nat.

Nr.
contract

Denumire

Local

Director

Total punctaj
* se marchează cu “x”;
**punctajul desemnat la CT2.2

ANEXA 3

*Calitatea
Responsabil Membru

Perioada de **Punctaj
derulare

3.1. Citări ale lucrărilor publicate în perioada 2016-2020 (se va prezenta lista citărilor raportate la anexa 2)
3.2. Membru (incluzând statutul de referent) în colectivele de redacţie ale unor reviste ISI/BDI/locale, în perioada 2016-2020
Nr.
crt.

An

*Calitatea
membru
referent

Titlul revistei sau editurii

*Tipul revistei
ISI
BDI
locală

**Punctaj

Total punctaj
* se marchează cu “x”;
**Membru in editorial board: Rev. ISI: 1,5 pct/revistă; Rev. BDI: 1 pct/revistă; Rev. locale: 0,75 pct/revistă; Referent: Rev. ISI: 4
pct/revistă; Rev. BDI: 2 pct/revistă
3.3. Membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat, în perioada: 2016-2020
Nr.
crt.

Anul

Nume doctorand

Instituţia

*Punctaj

Total

*4 puncte/teză de doctorat
3.4. Membru în comitetul ştiinţific/de organizare al unor conferinţe internaţionale/naţionale, în perioada: 2016-2020
Se va prezenta lista conferinţelor internaţionale/naţionale
ANEXA 4

4.1. Organizare laboratoare de cercetare, în perioada: 2016-2020 / Dotări, echipamente, mobilier, materiale auxiliare, calculatoare,
accesorii şi altele asemenea, conform legii. etc. (din contracte de cercetare) -15 puncte; se acordă o singură dată
Nr.crt. Denumire
Document justificativ Valoarea totală (lei) Valoarea decontată din bugetul proiectului
material/echipament., Denumire, Nr., dată
etc
Proiect 1/denumire/nr.contract, conform anexei 2.7

Proiect 2/denumire/nr.contract, conform anexei 2.7

4.2. Coordonator/Preşedinte - lucrări pentru obţinerea gradului didactic I, în perioada: 2016-2020
Nr.crt.

*Calitatea
Coordonator
Preşedinte

Nume şi prenume
cadru didactic

Școala/Liceul

Anul

Total punctaj
* se marchează cu “x”;
** coordonator - 2 puncte/lucrare; preşedinte - 1 punct/lucrare

4.3. Coordonator lucrări prezentate la sesiunea de comunicări a studenţilor, în perioada: 2016-2020

**Punctaj

Nr.
Crt.

Nume și prenume student

Denumirea lucrării

Anul *Punctaj

Total punctaj
*1 punct/lucrare
4.4. Se va specifica: tipul și denumirea concursurilor precum și calitatea de organizator sau membru în comisie.

Data

Semnătura

Pentru calculul FIC se considera factorul de impact/2019
Verificarea grilei de către comisie se va face prin consultarea bazelor de date: Web of Science, Scopus şi Google Scholar și
consultarea documentelor de la secretariat

