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1. Scopul procedurii 
  
Procedura descrie condiţiile, modul de desfăşurare, respectiv modul de auditare a procesului de   
evaluare a activităţii didactice şi de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca, activitate specifică 
Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. 

2. Domeniul de aplicare al procedurii 
 
Procedura se aplică în cadrul USAMV Cluj-Napoca, în vederea evaluării activităţii didactice şi de 

cercetare a cadrelor didactice, doctoranzilor, postdoctoranzilor şi a inginerilor în cercetare precum şi 
utilizarea informaţiilor astfel obţinute pentru alte bazele de date cum ar fi: Departamentul de Cercetare 
Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul USAMV Cluj-Napoca şi în toate procesele de evaluare la 
nivelul universităţii: evaluarea EUA (European University Association), clasificarea universităţilor la nivel 
naţional, evaluările ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior) şi 
aplicarea sistemului de management conform standardului SR ISO 9001: 2008. 

 
3. Documente de referinţă, definiţii şi presurtări 

3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 

vocabular; 
  

3.4. Definiţii: 
 
Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi MSMC. 
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii termeni: 

 Document - informaţia împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006). 
 Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se realizează 

acestea 
 Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi 

documentate (scrise) sau nu. 
 Procedură de lucru/operaţională - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor 

procese specifice activităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca 
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3.5. Prescurtări: 

 R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
CACRU - Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umanǎ 
RM - Reprezentant Management Calitate  
RSMC – Responsabil Sistem de Management al Calitatii  
PACRU – Prorector Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană 
PS - Preşedinte Senat 
RDAC – Responsabil Departament Asigurarea Calităţii 
DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 
SMC – Sistem de management al calităţii 
MSMC- Manualul Sistemului de Management al Calitǎţii  
FAAD- A – Fişă Autoevaluare Activitate Didactică A  
FAAD – B - Fişă Autoevaluare Activitate Didactică B 
FAI – Formular Audit Intern 
CAI – Corpul de Auditori Interni 
CAE – Corpul de Auditori Externi 
RACF – Responsabili cu Asigurarea Calităţii pe Facultate 
RACD – Responsabili cu Asigurarea Calităţii pe Departamente 
AdRACD – Adjunct al Responsabilului cu Asigurarea Calităţii pe Departamente 
DD – Director Departament 
CD – Cadru Didactic 
Drd – Doctorand 
PDr. - Postdoctorand 
PO- Procedura operatională  
PV- Proces Verbal 
CC-comisia de contestatii 
DC – Director Cercetare şi Transfer Tehnologic 
 
4. Responsabilităţi 

  
4.1. Responsabilul cu Asigurarea Calităţii pe Facultate 

 
 Informează cadrele didactice din facultate cu privire la perioada de evaluare/modul de completare a 

performanţelor didactice şi de cercetare prin procesul de autoevaluare anuală. 
 În perioada de completare a fiselor de autoevaluare ofera consultanta cadrelor didactice din 

facultate. 
 Intocmeşte un raport anual privind activitatea de asigurare a calitaţii in cadrul facultatii. 

 
4.2. Responsabilul cu Asigurarea Calităţii pe Departament 

         
 Pentru fişa B: Realizeaza auditul intern al datelor înscrise în fişele de autoevaluare B a activităţii 

didactice şi de cercetare în format electronic pe Intranet a cadrelor didactice din propriului 
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departament. Auditul realizat in format electronic se realizează pe coloana corespunzatoare 
acestuia (Audit intern). Rezultatul auditului va fi predat la DAC 

 Pentru fişa A: departamentul pe care urmeaza sa-l auditeze va fi aflat prin tragere la sorti la 
inceputul perioadei de evaluare. RACD va semna o declaraţie de confidenţialitate. Auditul realizat in 
format electronic se va realiza în coloana corespunzatoare acestuia (Audit intern). RACD va audita 
un departament care nu se afla in facultatea sa. Rezultatul auditului va fi predat la DAC 
 
4.3. Adjunct al Responsabilului cu Asigurarea Calităţii pe Departament 

 
 Colecteaza de la fiecare cadru didactic o declaratie pe proprie raspundere din care reiese faptul că 

fiecare cadru didactic este raspunzator pentru integritatea declaraţilor sale la completarea datelor în 
fişele de autoevaluare A şi B. 

 Suplineste RACD cand acesta nu este disponibil pentru a desfăşura activitatile din cadrul 
DAC/CACRU. 
RACD Adjunct participă la tragerea la sorţi a titularului care efectuează auditul intern şi semneză 
declaraţia pe propria răspundere. 
 

 
4.4. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 
 

 Centralizează rezultatele obţinute de către fiecare cadru didactic, doctorand şi postdoctorand din 
universitate dupa finalizarea activităţii de audit a CAI/CAE/RACD. 

 Afişează public pe site-ul DAC punctajele obţinute în urma auditării de către CAE a fişelor de 
evaluare a activităţii didactice şi de cercetare A şi B 

 Întocmeşte clasamente privind punctajele pentru fiecare cadru didactic/facultate/ fiecare categorie 
de grad didactic solicitate conform procedurilor Consiliului de administraţie, Senatului şi Consiliile 
facultăţilor. 

 Realizează Raportul DAC privind activitatea şi rezultatele auditului fiselor de evaluare a activităţii 
didactice şi de cercetare A şi B. 

 Salvează baza de date anuală pe DVD şi o depune în dublu exemplar la Arhiva USAMV Cluj-
Napoca cu număr de înregistrare. De asemenea păstrează baza de date anuală la DAC în dublu 
exemplar. 
 
4.5. Consiliul pentru Asigurarea Calităţii si Resursa Umană  
 

 Propune spre aprobare CA al USAMV Cluj-Napoca Fişa de autoevaluare a activităţii didactice şi de 
cercetare A şi B. 

 Implementează formularul Fişei de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare A şi B. 
 Iniţiază procedura de autoevaluare la nivelul departamentului, facultăţilor şi universităţii.  
 Stabileste perioada procesului de autoevaluare. 
 Numeşte comisia de contestaţii. 
 Stabileste perioadele de contestatii si sesizari 
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4.6. Consiliul de administratie USAMV Cluj-Napoca  
 

 Aprobă formularul Fişei de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare A şi B şi propune spre 
validare Senatului. 
 
4.7. Senatul USAMV Cluj-Napoca  
 

 Validează formularul Fişei de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare A şi B. 
 
4.8. Cadrul Didactic/Doctorand/Postdoctorand/Inginer în cercetare 
 

 Completează formularele Fişelor de autoevaluare A şi B a activităţii didactice şi de cercetare în 
versiunea electronică (Intranet) şi inserează documentele justificative  în funcţie de criteriile fişei. 

 Completaza formularul - Declaratie pe propria raspundere, anexat prezentei proceduri F-PO-01-04.  
 Poate depunde contestaţie sau sesizare, în scris, la Registratura Universitatii în perioadele de 

contestatii şi sesizări publicate pe site-ul DAC şi prin e-mail conform deciziei CACRU. 
 
4.9. Directorul de Departament 
 

 Centralizeaza formularele cu declaratiile pe proprie  raspundere a faptului ca versiunea electronica 
este in conformitate cu realitatea (a cadrelor didactice/doctoranzilor/postdoctoranzilor/inginerilor în 
cercetare din departamentul propriu) si le transmite la DAC. 

 Validează auditul intern al fişei B. 
 Transmite centralizat tabelul cu punctajele corespunzatoare fisei B la DAC. 
 Întocmeşte fişa de evaluare a directorului de departament pentru fiecare cadru didactic din cadrul 

departamentului. 
 Completaza formularul anexat prezentei proceduri F-PO-18-03 

 
4.10. Corpul de Auditori Interni 
 

 Este format din RACD. 
 Realizează verificarea în sistem încrucişat la nivel departamental a fiselor de autoevaluare a 

activităţii didactice şi de cercetare A în format electronic pe Intranet 
 Realizeaza verificarea fiselor B a propriului departament. 
 Completează Formularul de audit intern pentru fiecare fisa evaluata, unde se specifică punctajul 

iniţial al cadrului didactic, punctajul validat de către acesta si il transmite la DAC. 
 Completaza formularul anexat prezentei proceduri F-PO-18-05 

 
4.11. Corpul de Auditori Externi 
 

 Este format din RACF. 
 Verifică în sistem încrucişat/facultate a Fiselor de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare 

A în format electronic pe Intranet 
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 Realizeaza auditul extern pentru fisa B propriei facultati. 
 Completează Formularul de audit extern pentru fiecare fisa evaluata, unde se specifică punctajul 

iniţial al cadrului didactic, punctajul validat de către CAI şi în final punctajul auditorului extern. 
 Completaza formularul anexat prezentei proceduri F-PO-18-05 

 
 

4.12. Comisia de contestatii 
 

 Este formata din: Presedinte comisie = DC, Membrii = PACRU, RDAC, RACF. 
 Presedintele comisiei primeste de la Registratura contestatiile si sesizarile depuse in perioada 

anuntată. 
 Comisia analizează şi răspunde fiecărei contestaţii sau sesizari depuse de către cadrul didactic în 

cauză la DAC, în termen de 30 de zile de la depunerea acestora. 
 Comisia afişează pe site DAC raspunsurile la contestatii şi sesizari. 
 

 
5. Descrierea activităţii 

 5.1 Evaluarea activităţii didactice şi de cercetare 

 Evaluarea activităţii didactice este transpusă în fişele de autoevaluare A şi B ale activităţilor 
didactice şi de cercetare şi este ţinută sub control prin prezenta procedură care se regăseşte în 
Lista centralizatoare a documentelor SIMC aflată la RSMC, conform modelului de formular F-PO-
18-01 şi F- PO-18-02 din Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta procedură.   
Evaluarea activităţii didactice şi de cercetare se desfăşoară o dată pe an şi este anunţată oficial pe 
site-ul universităţii precum şi prin e-mail transmis tuturor cadrelor didactice, doctoranzi şi 
postdoctoranzi din universitate.  

 
 5.2. Completarea fişei de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare  
 

Completarea fişei de autoevaluare A şi B a activităţii didactice şi de cercetare se realizează on-line 
prin sistemul Intranet de către fiecare cadru didactic, doctorand, postdoctorand şi inginer cercetare 
din universitate în perioada anunţată oficial pe site-ul universităţii şi prin e-mail. 

 
 

5.3. Auditul intern a rezultatelor în urma completării fişelor de autoevaluare a activităţii 
didactice 

 
Validarea rezultatelor în urma completării fişelor de autoevaluare A a activităţii didactice şi de 
cercetare se realizează la nivel departamental,  incrucisat. Fiecare RACD va audita un department 
care nu face parte din facultatea sa si va semna o declaratie de confidentialitate la 
departamentul evaluat - F-PO-18-06. RACD întocmesc o Declaraţie pe propria răspundere, 
conform modelului de formular F-PO-18-03 din Anexa 3 la prezenta procedură, care atestă că au 
verificat Fisele de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare A corespunzator 
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departamentului in urma tragerii la sort şi Fisele de autoevaluare B a cadrelor didactice din cadrul 
departamentului din care fac parte. Declaraţia pe propria răspundere cuprinde şi un tabel 
centralizator cu numele cadrelor didactice din department/ punctajul iniţial/punctaj validat de către 
RACD=CAI. 
De asemenea RACD va completa pentru fiecare cadru didactic evaluat ca urmare a auditarii fisei de 
autoevaluare A, formularul de audit intern corespunzator anexei 5 - F-PO-18-05.   
Formularul de audit intern corespunzator anexei 5 - F-PO-18-05 se completează şi pentru Fişa B de 
autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare. 

 
 5.4. Auditul extern al fişelor (dosarelor) de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare 
  

Auditul Fiselor de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare A se realizează în 
sistem încrucişat/facultate în perioada anunţată în prealabil pe site-ul universităţii şi prin e-mail. 
Corpul de auditori externi (CAE) este reprezentat de cadre didactice specializate din cadrul fiecarei 
facultăţi, referent şi responsabil DAC din universitatea noastră. 

Auditul dosarelor de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare se realizează prin 
validarea on-line pe Intranet a fiecărui dosar. La finalul auditului, fiecare auditor întocmeşte 
Formularul de audit extern, conform modelului de formular F-PO-18-05 din Anexa 5 la prezenta 
procedură, unde sunt specificate observaţiile desprinse în urma auditului, precum punctajele 
obţinute de către auditaţi: punctajul iniţial, punctajul CAI şi punctajul final al auditorului. 

  
 5.5. Raportarea auditului 
 

Responsabilul DAC, în calitate de auditor, realizează centralizarea punctajelor finale după audit 
obţinute de către fiecare cadru didactic, doctorand şi postdoctorand.şi publică rezultatele obţinute pe  
site-ul DAC. 

 
5.6. Depunerea contestaţiilor privind auditul dosarelor de autoevaluare a activităţii didactice 
şi de cercetare 

  
Perioada de depunere a contestaţiilor privind auditul Fiselor de autoevaluare a activităţii 

didactice şi de cercetare A şi B este anunţată public pe site.  
Depunerea contestaţiilor si sesizarilor privind auditul dosarelor de autoevaluare a activităţii 

didactice şi de cercetare A şi B se realizează în scris, sub semnătură, de către persoana în cauză, 
la registratura universitatii. 

Analiza contestaţiilor se efectuează de către CC iar raspunsul privind rezultatul analizei 
acesteia se dă în scris si se publica pe site-ul DAC. Fiecare contestaţie primită se păstrează pe o 
perioadă de 4 ani în dosarul de autoevaluare al persoanei în cauză la DAC. 
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 5.7. Afişarea publică a rezultatelor contestaţiilor 
Afişarea publică a rezultatelor contestaţiilor se realizează de către DAC pe site-ul DAC prin 
introducerea punctajelor finale rezultate în urma soluţionării contestaţiilor primite, în centralizatorul 
rezultatelor punctajelor primite după auditului extern al dosarelor de autoevaluare a activităţii 
didactice şi de cercetare. 

 
 
 
 
 

6. Înregistrări/Documente/Formulare 

NR. 
CRT. ÎNREGISTRAREA SUPORT COMPLETEAZĂ LOC 

PĂSTRARE DURATA 

1. Fişa de autoevaluare a activităţii didactice 
şi de cercetare A 

Formular 
F-PO-18-01 CD, Drd, PDr. DAC 4 ani 

2. Fişa de autoevaluare a activităţii didactice 
şi de cercetare B 

Formular 
F-PO-18-02 CD, Drd, PDr. DAC 4 ani 

3. Declaraţie pe propria răspundere DD, RACD Formular 
F-PO-18-03 

DD, RACD, RACD 
adj DAC 4 ani 

4. Declaraţie pe propria răspundere CD Formular 
F-PO-18-04 CD DAC 4 ani 

5. Formularul de audit intern/extern Formular 
F-PO-18-05 CAI/CAE DAC 4 ani 

6. Declaraţie de confidenţialitate Formular 
F-PO-18-06 RACD DAC 4 ani 

 
 

 

 

 

7. Anexe 

 7.1. Anexa 1: Formular F-PO-18-01  Fişa de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare A 
 7.2. Anexa 2: Formular F-PO-18-02  Fişa de autoevaluare a activităţii didactice şi de cercetare B 
 7.3. Anexa 3: Formular F-PO-18-03  Declaraţie pe propria răspundere DD, RACD 

7.4. Anexa 4: Formular F-PO-18-04  Declaraţie pe propria răspundere CD 
 7.5. Anexa 5: Formular F-PO-18-05  Formlarul de audit intern/extern 
 7.6. Anexa 6: Formular F-PO-18-06  Declaraţie de confidenţialitate 
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ANEXA 1 
F-PO-18-01 

FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI DE CERCETARE - A 
 

FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE  
LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA SUNT SOLICITATE, ARE CA SI CONSECINTA INVALIDAREA PUNCTAJULUI PENTRU CRITERIUL  RESPECTIV 

Termen : ………………………………. 
Nr. 
crt. CRITERIUL DE EVALUARE INDICATORUL DE PERFORMANTA PUNCTAJ FORMULA ANEXE IN FORMAT ELECTRONIC 
A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
A1. Publicarea de cursuri, îndrumătoare de lucrări, culegeri de probleme 
Cursuri publicate la edituri internaţionale Sunt considerate “manuale universitare,  suporturile de curs ş i 

îndrumătoarele/caietele de lucrări practice, culegerile de probleme” lucrările 
tipărite care respectă conţinutul fişei disciplinei şi care sunt dimensionate 
pentru perioada de predare (1-3 semestre). 
Validarea acestora este condiţionată de existenţa înregistrării ISBN-ului în anul 
de raportare precum şi de confirmarea existenţei în fondul de carte, din partea 
Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca, a unui număr de minim 5 exemplare. Se vor 
lua în considerare în fişa de autoevaluare numai “suporturile de curs şi 
îndrumătoarele/caietele de lucrări” care au fost analizate în Consiliul 
departamentului şi au avizul Consiliului Didactic al Universităţii. Acest aviz va 
fi anexat in format pdf la Fişa A, împreună cu copia copertii si a foii de garda, 
prima si ultima pagina. 
Raportează numai autorii care se regăsesc în descrierea CIP din pagina de 
gardă. 
In cazul „caietelor de lucrări practice”, corecţiile de editare, adausul unor 
schiţe, noi metode de analiză, noi lucrări practice, etc. vor fi luate în 
considerare în anul de raportare, cu condiţia să fie “ediţii revizuite” cu ISBN 
nou, din anul de raportare. 
La “suporturile de curs şi îndrumătoarele/caietele de lucrări”  care au mai mulţi 
autori, va fi precizată explicit în Fişa A contribuţia fiecărui autor/autori, pentru  
fiecare capitol. In cazul in care nu sunt mentionate nr de pagini/autor, auditorul 
va imparti nr. de pagini la nr. de autori. 
Se anexeaza in format .pdf. 

1 autor unic Punctaj per curs 90 90 + 0,60xNp 
Nr pagini curs 0,60 

2 prim autor Punctaj per curs 75 75 + 0,6xNp 
Nr.pag.(Np)scrise de autor, de la…pana la 0.6 

3 co-autor Punctaj per curs 60 60+ 0,6xNp 
Nr.pag.(Np)scrise, de la... pana la … 0.6 

Cursuri publicate la o edituri naţionale 
4 autor unic Punctaj per curs 30 30+ 0,6xNp 

Nr.pag.(Np)scrise 0.6 
5 prim autor Punctaj per curs 25 25 +/0,6xNp 

Nr.pag.(Np)scrise, de la… pana la … 0.6 
6 co-autor Punctaj per curs 20 20 + 0,6xNp 

Nr.pag.(Np)scrise, de la… pana la … 0.6 
Îndrumătoare PUBLICATE de: lucrări practice, culegeri de probleme in edituri nationale 
7 autor unic Punctaj per lucrare 20 20+0,4xNp 

Nr.pag.(Np)scrise 0.4 
8 prim autor Punctaj per lucrare 15 15 + 0.4xNp 

Nr.pag.(Np)scrise 0.4 
 
9  

co-autor Punctaj per lucrare 10  
10 + 0.4xNp 

Nr.pag.(Np)scrise, de la…pana la … 0.4 
A2. Activitatea de coordonare doctoranzi si postdoctoranzi 
 
 
1 

 
 
Calitatea de Tutor pentru bursierii postdoctoranzi 

 
 
Punctarea calitatii de tutor 

 
 

20 
 
 

20 
Calitatea de tutor pentru bursierii postdoc se demonstrează prin documentul 
emis de director POSDRU sau contract de finanţare în cadrul PN II., după 
caz, care va fi anexat in format pdf la Fişa A. Acest document va cuprinde şi 
lista nominală a postdoctoranzilor care au finalizat studiile în anul de raportare, 
conform cerinţelor de la A2-2. 

2 Numar de postoctoranzi finalizati Punctaj per postdoctorand 10 10 Se demonstrează prin document emis de director POSDRU sau contract de 
finanţare în cadrul PN II. 

3 Doctoranzii români/străini coordonaţi, care au susţinut teza de doctorat 
în anul raportării Punctaj per doctorand 30 30 Ordinul Rectorului de numire a comisiei. 

 
4  

Calitatea de Conducator de doctorat  
Punctarea calitatii de conducator doctorat  

20  
20 

 
Se acordă punctaj unic anual indiferent de numărul de doctoranzi coordonaţi. 
Nu trebuie anexat nici un document, confirmarea înregistrării urmând a fi 
făcută în baza datelor de pe site-ul Şcolii doctorale. 

5 Obtinerea atestatului de abilitare Punctaj unic 80 80 Se anexează copia atestatului de abilitare. 
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B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE 
B1. Publicarea de carti, tratate ştiinţifice / tehnice 
Cărţi publicate la edituri internaţionale  

 
Validarea acestora este condiţionată de inregistrarea ISBN în anul de raportare 
şi de existenţa acestuia în baza de date online a Bibliotecii Naţionale 
(http://aleph.bibnat.ro:8991/F),  precum şi de confirmarea existenţei în fondul de 
carte, din partea Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca, a unui număr de minim 5 
exemplare. 
Raportează numai autorii care se regăsesc în descrierea CIP din pagina de 
gardă. 
La cărţile care au mai mulţi autori, va fi precizată explicit în Fişa A contribuţia 
fiecărui autor/autori, pe  fiecare capitol. In cazul in care nu sunt mentionate nr 
de pagini/autor, auditorul va imparti nr. de pagini la nr. de autori. 
Sunt considerate “Cărti, tratate ştiinţifice şi tehnice” acele publicaţii care 
dezvoltă o problematică generală, punctuală sau de profunzime a unui domeniu 
ştiinţific sau tehnic, specifică profilului şi competenţelor profesionale ale 
autorului/autorilor. Pentru aceasta, se vor lua în considerare în fişa de 
autoevaluare numai “Cărţile, tratatele ştiinţifice şi tehnice” care au fost 
analizate în Consiliul departamentului şi au avizul favorabil al Consiliului 
Stiinţific al Universităţii. Acest aviz va fi anexat in format pdf la Fişa A, 
împreună cu copia copertii si a foii de garda, prima si ultima pagina. 
La B1-4: Raportarea este unica: fie editor, fie coodonator. 
Nu se raportează la acest indicator un volum de tip Proceedings. 

1 autor unic Punctaj per carte 90 90+ 0,6xNp 
Nr.pag. carte 0,60 

2 prim autor Punctaj per carte 75 75+0,6xNp 
Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6 

3 co-autor Punctaj per carte 60 60+0,6xNp 
Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6 

 
4  

capitol in carte cu Editor 
Punctaj unic 60  

60+0,6x Np Nr.pag. CAPITOL(Np) scrise de autor, de 
la…pana la 

 
0.6 

Cărţi publicate la o edituri naţionale 
5 autor unic Punctaj per carte 30 30+ 0,6xNp 

Nr.pag. Carte 0.6 
6 prim autor Punctaj per carte 25 25+ 0,6xNp 

Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6 
 
 
7 

 
 
co-autor 

Punctaj per carte 20  
 

20+ 0,6xNp 
 
 
Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 

 
 

0.6 

 
8  

Editor (Coordonator) carte publicata in Romania  
Punctaj per carte  

30  
30 

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso/ rezumat/ proceedings/ short - communications 
Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau proceedings ISI cu FACTOR DE IMPACT (FI) 
1 UNIC AUTOR Punctaj per artico l 40 40 + 5xFI Se validează numai articolele publicate în anul de raportare. Nu se validează 

articolele in press. Un articol se raportează o singură dată. 
Se ataşează captură Web of  Science din care să reiasă: Titlul articolului, 
autorii şi adresa (instituţia la care aparţin), Revista, anul publicării, autorul 
corespondent şi Document Type. Se vor valida numai acele materiale ştiinţifice  
publicate (articol, proceedings paper, etc., dupa caz), în care este precizat în 
mod explicit, la partea care contine adresa cadrului didactic/cercetătorului 
evaluat apartenenta la Universitatea noastră. 
Pentru articolele publicate care la data raportării nu se regăsesc în Web of 
Science se va anexa copia articolului, din care să rezulte: revista, anul 
publicării, volumul, paginile din volum, autorii, autorul corespondent şi numărul 
de pagini. Se vor valida acele articolele ştiinţifice publicate în care este 
precizat în mod explicit în respectivul articol, la partea care contine adresa 
cadrului didactic/cercetătorului evaluat apartenenta la Universitatea noastră. 
Se raportează şi short communication. 
Pentru B2-8 la B2-10: se va preciza baza de date internaţională în care se 
regăseşte articolul raportat. 
Pentru B2-11 şi B2-12: se vor raporta articolele care se regăsesc la celelalte 
pucte de la B2 

Factor impact (Fi) 5 
2 PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per artico l 40 40 + 5xFi 

Factor impact (Fi) 5 
3 CO-AUTOR Punctaj per artico l 30 30 + 5xFi 
 
4 

 
Articole stiintifice publicate ca si rezumat in reviste cotate ISI sau 
conferinte ISI cu FI - UNIC/PRIM/CO-AUTOR 

 
Punctaj per artico l  

10  
10+ 5xFi 

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI, fara FACTOR DE IMPACT (FI) - Web of science 
5 UNIC AUTOR Punctaj per artico l 25 25 
6 PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per artico l 25 25 
7 CO-AUTOR Punctaj per artico l 15 15 
Articole ştiinţifice publicate în reviste cuprinse în baze de date internaţionale (BDI) 
8 UNIC AUTOR Punctaj per artico l 20 20 
9 PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per artico l 20 20 
10 CO-AUTOR Punctaj per artico l 10 10 
Articole ştiinţifice publicate în reviste ale universitatii USAMV Cluj-Napoca 
11 UNIC / PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per artico l 8 8 
12 CO-AUTOR Punctaj per artico l 5 5 
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B3. Drepturi de proprietate intelectuală înregistrate 
Brevet de invenţie înregistrat la organisme internaţionale  
1 UNIC AUTOR Punctaj/brevet. 100 100  

Nu se raportează cererea de înregistrare a brevetului. 
Se validează numai brevetele emise în anul de raportare. 
Se anexează copia brevetului /certificatului în format electronic. 

2 PRIM AUTOR Punctaj/brevet. 80 80 
3 CO-AUTOR Punctaj/brevet 50 50 
Brevete de invenţie înregistrate la OSIM/ISTIS 
4 UNIC AUTOR Punctaj/brevet. 60 60 
5 PRIM AUTOR Punctaj/brevet. 50 50 
6 CO-AUTOR Punctaj/propriet. Intelect. 30 30 
B4. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale 
Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale  

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

 
1  

Director de proiect/contract Punctaj per contract 100  
100 + S/ 2000 Sumele incasate in anul de raportare - în Euro 

(S) 1/2000 
 
2  

Responsabil de proiect/contract la partenerul USAMV Punctaj per contract 70  
70 + S/ 2000 

Sumele incasate in anul de raportare - în Euro 1/2000 
 
3  

Membru in echipa proiectului Punctaj per contract 50  
50 + S/2000 Sumele incasate in anul de raportare - în Euro 

(S) 1/2000 
Contracte de cercetare câştigate în PNII 
 
4  

Director de proiect Punctaj per contract 40  
40 + S/ 7500 

Sumele incasate in anul de raportare - în Lei (S) 1/7500 
 
5  

Responsabil partenerul USAMV 
Punctaj per contract 30  

30 + S/7500  
Sumele incasate in anul de raportare - în Lei (S)  

1/7500 
 
6  

Membru in echipa proiectului  
Punctaj per contract  

10  
10 

B5.Depuneri de proiecte de cercetare in anul de raportare 
 
1 Director sau responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare 

depuse în competiţia  FP7. 
 
Punctaj per proiect  

50  
50 

 
Se raporterază numai proiectele declarate eligibile. 
Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se 
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele 
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul 
Cercetare a documentelor privind proiectele dec larate eligibile (transmiţând 
documentul care confirmă această situaţie), atât pentru competiţiile naţionale 
cât şi pentru cele internaţionale, calitatea de director/responsabil din partea 
USAMV CN al echipei de cercetare, precum şi verificarea corectitudinii datelor 
înregistrate în baza de date a cercetării. 
Nu se raportează granturile interne depuse în competiţia USAMV. 

 
2 Director sau responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare 

depuse în competiţii internaţionale 
 
Punctaj per proiect  

30  
30 

3 Director al unor proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale Punctaj per contract 25 25 
 
4 

 
Responsabil la USAMV al uno r proiecte de cercetare depuse în 
competiţii naţionale 

 
Punctaj per contract  

20  
20 

B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri 
 
1 

Contracte internaţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari 
din mediul de afaceri pentru realizarea de cercetări si valorificare 
produse, tehnologii, studii), realizarea de activităţi economice (servicii, 
microprod.). 

 
Val.contracte - Euro (V)  

10+suma/1000  10+suma/1000 
Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se 
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele 
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul 
Cercetare a documentelor privind proiectele câştigate şi contractele de 
cercetare/finanţare încheiate, atât cele naţionale cât şi cele internaţionale, 
calitatea de director/responsabil/membru în echipa de cercetare din partea 
USAMV CN, devizul/bugetul proiectului, precum şi verificarea corectitudinii 
datelor înregis trate în baza de date a cercetării, inclusiv în ceea ce priveşte 
sumele încasate în anul de raportare. 
Se raportează şi contractele încheiate în cadrul competiţiei de granturi 
interne a USAMV componenta cecuri de inovare. 

 
 
2 

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

 
 
Val.contracte - Lei (V) 

 
 

10+suma/5000 
 
 

10+suma/5000 
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C. PRESTIGIUL PROFESIONAL 
C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate, a brevetelor si statutul de Doctor Honoris Causa 
 
1 Citarea, in anul de raportare, în reviste cotate ISI cu FI, a unui articol 

publicat anterior 
Punctaj per citare 8  

8  + 5xFI Nu se raportează autocitările. 
Se ataşează articolul din anul de raportare în care s-a făcut citarea (pag. 1, 
pagina cu referinţa bibliografică în care vă rugăm să marcaţi numele D- 
voastră.), sau captură Web of  Science, din care să reiasă: Titlul articolului, 
autorii şi adresa (instituţia la care aparţin), Revista şi anul publicării. Se vor 
valida numai citările unor materiale publicate în care este precizat în mod 
explicit ca şi autor/coautor numele cadrului didactic—cetătorului evaluat, iar la 
partea care contine adresa acestuia apare explicit apartenenta la 
Universitatea noastră. 

Factor impact (FI) 5 
2 Citarea, in anul de raportare, în reviste indexate ISI fara FI, a unui 

articol publicat anterio r Punctaj per citare 5 5 
 
3  

Citarea, in anul de raportare, în reviste  de tip BDI  
Punctaj per citare  

3  
3 

 
4 Citarea brevetelor internationale sau nationale (raporteaza numai 

primul autor) 
 
Punctaj per citare  

5  
5  

Se ataşează coperta, pagina de gardă şi pagina în care este citarea marcat. 
5 Citarea in carti internationale Punctaj per citare 3 3 
6 Statutul de Doctor Honoris Causa Punctaj unic 50 50 Se ataşează Diploma de Doctor Honoris Causa 
C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale ( Stiintifice)  si Comitete de Publicare al unor edituri sau reviste din tara si calitatea de recenzor / referent al unor articole publicate in reviste cotate / indexate ISI sau 
incluse in BDI. 
 
1 Membru în Comitetul Editorial (Stiintific) al unor reviste 

COTATE/INDEXATE  ISI - Web of Science 
 
Punctaj per revista  

30  
30  

 
 
 
 
 
 
 
 
Se ataşează documentul doveditor în format pdf  (sau LINK spre pagina 
publicaţiei); 
La C3-2: prin alte academii se înţeleg instituţiile publice specializate 
naţionale, de profilul Universităţii, cu co nsacrare academică şi coordonare 
ştiinţifică, din ţară sau din străinătate. 

 
2 Membru în Comitetul Editorial (Stiintific) al unor reviste incluse în 

baze de date internaţionale (BDI) 
 
Punctaj per revista  

15  
15 

 
3 Membru în Comitetul Editorial (Stiintific) al unor reviste naţionale 

cotate CNCSIS în Categoria B 
 
Punctaj per revista  

10  
10 

 
4 Membru în Comitetul de Publicare al unor reviste naţionale 

recunoscute CNCSIS ( B) 
 
Punctaj per revista  

10  
10 

 
5 

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

Punctaj unic anual  
25  

 
6 

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

Punctaj unic anual  
20  

C3. Calitatea de membru in Academii 
Membru plin al unei academii de stiinte (AR, ASAS, alte academii) 
1 Academia Romana (AR) Punctaj unic 50 50 
2 Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" 

(ASAS) si alte academii Punctaj unic 30 30 
Membru corespondent sau asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS) 
3 Membru corespondent al unei academii de stiinte (AR, ASAS) Punctaj unic 20 20 
4 Membru asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS) Punctaj unic 10 10 
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C4. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe si publicate ca rezumat = POSTER / Meeting abstract 
 
1 Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de  POSTER la 

conferinţe internaţionale cu comitet de program - unic/prim autor (in 
limba straina) 

 
Punctaj per rezumat publicat  

7  
7xN  

 
 
 
Se ataşează în format electronic copia rezumatului din volumul conferinţei. 
Se raportează şi materialele tip meeting abstract. 

 
2 Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de 

POSTER la conferinţe internaţionale cu comitet de program (in 
limba straina) 

 
Punctaj per rezumat publicat  

5  
5xN 

 
3 

 
Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la 
conferinţe naţionale cu comitet de program-unic/prim  autor 

 
Punctaj per rezumat publicat  

5  
5xN 

 
4 

 
Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de 
POSTER la conferinţe naţionale cu comitet de program 

 
Punctaj per rezumat publicat  

3  
3xN 

C5. Calitatea de expert/evaluator al unor proiecte de cercetare/programe de studii 
 
1 Expert evaluator în colective de evaluare internaţionala pentru 

proiecte / activităţi de cercetare / programe de studii 
 
Punctaj unic anual  

15  
15  

 
Se punctează doar calitatea de expert, cu punctaj unic . 
Se anexează documentul, sau link de confirmare a nominalizării, valabil 
pentru anul de raportare. 

 
2 Nominalizarea ca expert/evaluator în colective de evaluare naţionale 

pentru proiecte/activităţi  de cercetare (proiecte tip IDEI, proiecte PN 
II) 

 
Punctaj unic anual  

10  
10 

 
3  

Expert evaluator ARACIS pentru programe de studii  
Punctaj unic anual  

10  
10 

C6. Mobilitati internationale ( profesor/cercetator la universităţi din străinătate) 
 
1 Visiting profesor cu activitate didactica la universităţi din străinătate 

(minim  1 luna) = din data de  …. pana la data de ……  este diferit 
de mobilitati 

 
Punctaj per deplasare  

40  
40  

Se anexează Ordinul Rectorului. 
C7. Premii obţinute 
Premii naţionale (Academia Româna, ASAS -premierea rezultatelor cercetării) 
1 UNIC AUTOR Punctaj per premiu 50 50  

 
 
 
Se anexează certificatul care atestă premiul în anul raportă rii. 

2 PRIM AUTOR/CO-AUTORI Punctaj per premiu 30 30 
Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale 
4 UNIC AUTOR Punctaj per premiu 35 35 
5 PRIM AUTOR/CO-AUTORI Punctaj per premiu 25 25 
Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale 
7 UNIC AUTOR Punctaj per premiu 20 20 
8 PRIM AUTOR/CO-AUTORI Punctaj per premiu 15 15 
10 Titluri onorifice castigate (in sport) Punctaj unic 30 30 
C8. Titlul de doctor sau cercetator postdoctoral obtinut în anul raportarii 
 

 
1 

 

 
Obţinerea titlului de doctor  în ştiinţă în anul curent 

 

 
Punctaj unic 

 

 
20 

 

 
20 

Se anexează Ordinul de Ministru pentru titlul de doctor. 
Titlul de cercetător postdoctoral se demonstrează prin documentul emis de 
director POSDRU sau contract de finanţare în cadrul PN II., după caz, care 
va fi anexat in format pdf la Fişa A. 



  

6 

 

 

 
 
 
 
 

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

internaţionale ezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii 
(raporteaza directorul de proiect) 

 
Punctaj per proiect  

20  
20  

Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se 
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele 
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul 
Cercetare a documentelor privind proiectele depuse/aprobate şi contractele 
încheiate, atât pentru competiţiile naţionale cât şi cele internaţionale, calitatea 
de director/responsabil din partea USAMV CN, devizul/bugetul proiectului, 
precum şi verificarea corectitudinii datelor înregistrate în baza de date a 
cercetării, inclusiv în ceea ce priveşte sumele încasate în anul de rapo rtare. 

  
2 

Proiecte de dezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii naţionale 
(MAKIS,Fonduri structurale) (raporteaza numai directorul de proiect)  

Punctaj per proiect  
 

10 
 
 

10 
 
3 Proiecte de d 

internaţionale 
 
ezvoltare instituţională APROBATE  în competiţii  
(ex: Erasmus Mundus, Leonardo) (raporteaza directorul) 

Punctaj per proiect 30  
30+ V/ 2500 

Val.contracte - Euro (V) 1/2500 
  

4 Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE 
(MAKIS, Fonduri s tructurale). Raporteaza
directorul sau responsabilul USAMV de proiect. 

în competiţii naţionale Punctaj per proiect 20  
20+ V/ 7500   numai  

Val.contracte - Lei (V)  
1/ 7500 

D2. Fonduri atrase (aparatură de cercetare  in valoare de peste 10000 EURO) 
 
1 

 
Aparatură pentru cercetare achizitionata in anul de raportare. 
(Raporteaza numai directorul sau responsabilul USAMV) 

 
Val.dotari si materiale - Lei (V)  

1/ 5000  
V/5000  

Se ataşează copie după înregistrarea din registrul de mijloace fixe. 

D3. Reprezentant al universitatii la nivel naţional 
 
 
1 

 
 
Membru in comisii la nivel de minister sau autoritati nationale 
permanente 

 
 
Punctaj per nominalizare 

 
 

20 
 
 

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

 
2  

Referent oficial in comisii de doctorat nationale / internationale  
Punctaj per nominalizare  

10  
10  

Se anexează Ordinul Rectorului. 

  
 

Fisa de autoevaluare va fi completata NUMAI ONLINE, toate documentele solicitate SE ANEXEAZA IN FORMAT ELECTRONIC, RECOMANDAT PDF. 
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ANEXA 2 

F-PO-18-02 
 

FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI DE CERCETARE - B 
 
 

FIŞA AUTOEVALUARE B PERIOADA: 
IANUARIE – DECEMBRIE  

 

 
Facultatea: 
Departamentul: 
Functia Didactica/ Nume si prenume: 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

CRITERIUL DE EVALUARE 

 
INDICATORUL DE 
PERFORMANTA 

PUNCTAJ 
ACORDAT 

per 
activitate 

 
 

OBSERVATII 

FISA B. CRITERIUL A. ASPECTE SUPLIMENTARE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ A MEMBRILOR CATEDREI 

A1. Publicarea de cursuri in limbi straine / cursuri electronice / suport de curs ID / caiete de practică 
 
 

1 

 
Suporturi de curs, îndrumătoare de lucrări, culegeri 
de probleme, în format electronic, înregistrate la 
Dep. IDED in anul curent 

 
 
Punctaj per 
curs 
semestrial 

 
 

15 

 
Lista unica semnata anual de catre 
Director Dep. Invaţământ la Distanţă si 
Frecvenţă Redusă 

 
 

2 
Cursuri şi indrumatoare de lucrari  practice traduse 
in limba engleza si franceza pt. studentii de la linia 
engleza si franceza 

 
 
Punctaj per 
curs 
semestrial 

 
 

30 
Lista unica semnata anual de catre 
Decanii facultatilor care desfasoara 
programe de studii in limbi straine 

 
3 

 
Caiete de practică pentru fiecare specializare. 

 
Punctaj unic anual 

 
10 

 
Se atasează pagina de gardă şi coperta. 
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A2. Activitatea de coordonare lucrari de diploma, lucrari de disertatie si pregatire pedagogica (coordonare lucrari profesori grad 1, grad 2) 
 

1 Absolvenţii coordonaţi, care au susţinut 
lucrarea de diplomă în anul de raportare 

 
Nr.lucrari coordinate (N) 

 
10 x N  

OBS. 
1) Se ataşează lista de la decanat  semnată 
de membrii comisiei. 

 
2 Masteranzii coordonaţi, care au susţinut 

lucrarea de disertaţie în anul de raportare 
 
Nr.masteranzi (N) 

 
10 x N 

 
3 Profesori de liceu (grad 1)  coordonati in anul de 

raportare 
Punctaj per lucrare 
coordonata 

 
10 2)  În  cazul  în  care  există  2  coordonatori 

punctajul se împarte la 2. 
3) Se raportează o comisie de licenţă şi una 
de master. 
4) Se raporteaza o comisie de definitivat, una 
de grad si una de grad didactic 

 

4 Membru in comisii de licenta sau in comisii de 
disertatie master 

 

Punctaj  Unic anual 
 

20 
 

5 
 

Membru in comisii de definitivat/gradul 2/ grad stiintific 
 

Punctaj  Unic anual 
 

20 

A3. Activitatea cu studenţii 
 

1 
 
Coordonarea de lucrari ale studentilor prezentate la 
simpozioane studentesti 

 
Nr.lucrari prezentate la 
simpozion studentesc (N); 

 
5xN 

 
Se ataşează programul simpozionului. 

2 Coordonarea studentilor la Agronomiada Punctaj unic anual 10 Se ataşează programul simpozionului. 
 
 

3 
Calitatea de: 
a. decan de an 
b. realizator al orarului/facultati 
c. membru comisie admitere (sesiunea de toamna) 

 
Punctaj unic anual / 
activitate 

 
 

20 
 

 
4 Coordonarea absolventilor care isi sustin portofoliul 

didactic de catre cadrele didactice de la DPPD 
 
Punctaj unic anual 

 
10  

Coordonarea activitatii echipelor de sport - Departamentul de Educatie Fizica si Sport (DEFS) 
 

5 
 

Pregatire generala si Pregatire specifica 
 

Punctaj unic anual 
 

20  

A4. Activitatea de eliberare a certificatelor si atestatelor de competenta lingvistica 
 

1 
 

Certificate de competenta lingvistica eliberate 
 

Punctaj unic anual 
 

20  
 

2 
 

Atestate de competenta lingvistica eliberate  
Punctaj unic anual 

 

20  

A5. Activitatea de elaborare a dosarelor pentru acreditarea unor forme de invatamant si implicare in procesul de asigurare al calitatii in universitate 
(CAI,CAE, RACF, RACD) 

Intocmirea dosarelor pentru acreditarea unor forme de invatamant – in anul de raportare 
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1 
Intocmirea dosarelor pentru 
autorizare/acreditarea/evaluarea periodidca a 
programelor de studii - licenta – COORDONATOR 
ECHIPA 

 
 
Punctaj unic anual 

 
 

30 
Obs: Coordonatorul programului de studiu 

nu figureaza inca o data in lista 
responsabililor care realizeaza dosarul 
programului de studiu 

 
2 

Intocmirea dosarelor pentru 
autorizare/acreditarea/evaluarea periodica a programelor 
de studii - licenta – MEMBRU ECHIPA DE LUCRU 

 
Punctaj unic anual 

 
20 

Obs: Se ataseaza lista responsabililor pentru 
realizarea dosarului programului de studiu 
semnata de catre decanul facultatii 

 
 

3 
 
Intocmirea dosarelor pentru acreditarea programelor de 
studii – masterat - COORDONATOR ECHIPA 

 
Punctaj unic in anul de 
acreditare 

 
 

20 
Obs: Coordonatorul programului de studiu 

nu figureaza inca o data in lista 
responsabililor care realizeaza dosarul 
programului de studiu 

 
 

4 
Intocmirea dosarelor pentru acreditarea programelor de 
studii - masterat - MEMBRU ECHIPA DE LUCRU / 
Initiere cursuri postuniversitare in calitate de 
responsabil curs 

 
Punctaj unic in anul de 
acreditare 

 
 

10 
Obs: Se ataseaza lista responsabililor pentru 
realizarea dosarului programului de studiu 
semnata de catre decanul facultatii 

5 Responsabili Asigurarea Calitatii pe Facultati (RACF) Punctaj unic anual 30  
Se confirmă de către RACF (Link site DAC) 

 
6 Persoane implicate in procesul de evaluare si asigurare a 

calitatii (CAI,CAE, RACD, RACD adjunct) 
 
Punctaj unic anual 

 
20 

 
FISA B. CRITERIU B. ASPECTE COMPLEMENTARE PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE 

 
B1. Publicarea de carti / tratate ştiinţifice/tehnice la alte edituri decit cele recunoscute de CNCSIS 

Carti publicate la alte edituri decit cele recunoscute CNCSIS 
OBS: se elimina pentru ca: CNCS face evaluarea de reviste si edituri doar pe domeniul Artelor si stiintelor umaniste. Pentru celelalte domenii nu au fost solicitate, prin 
criteriile de promovare in invatamantul superior, clasificari ale revistelor sau editurilor. Raspuns dat de:  dr. Victor VELTER expert Biroul de Scientometrie si 
Biblioteci Universitare UEFISCDI 

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso ( conform cerintelor HG 551/2007) 
 

1 Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI – unic autor 

 
Punctaj per articol 

 
10   



  

1
0 

 

 

 
 

2 

 

Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI – prim 
autor=autor corespondent 

 
 
Punctaj per articol 

 
 

10 
  

 
3 Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 

internaţionale care nu sunt ISI sau BDI - co autor 
 
Punctaj per articol 

 
5   

 
B3. Participarea echipelor de sport la competitii sportive 

 
1 Participarea echipelor de sport coordonate in competitii 

internationale in urma unor selectii (DEFS) 
Punctaj pt. coordonator 
echipa 

 
20   

 
2 Participarea echipelor de sport coordonate in competitii 

nationale in urma unor selectii (DEFS) 
Punctaj pt. coordinator 
echipa 

 
10   

 
B4. Activitatea de infiintare si intretinere a campurilor experimentale in cadrul statiunii didactice precum si activitatile desfasurate in statiile 

pilot; pregatire expozitii 

 
 
 
 
 
 

1. 

Activitatea de infiintare si intretinere a campurilor 
didactice experimentale, precum si activitatile desfasurate 
in statiile pilot 
a) Agricultura 
b) Horticultura 
c) Zootehnie 
d) Medicina Veterinara - Clinica 
e) Gradina Botanica/Editarea Index Seminum 
f) Cadre Didactice implicate in pregatirea materialelor 

pentru targuri si expozitii 

 
 
 
 
 
 
Punctaj unic anual 

 
 
 
 
 
 

10 

 
Liste semnate de decanii facultatilor 

 
OBS: Pentru punctul f) validarea se face de 
catre Seful compartimentului de targuri/expozitii 
la nivel de universitate. 
1) Nu se raportează câmpurile înfiinţate pentru 
lucrări de diplomă. 
2) Nu se raportează câmpurile înfiinţate în cadrul 
unui contract de cercetare. 

 
2. Sefii laboratoarelor RENAR /centrelor de cercetare 

acreditate 
 
Punctaj unic anual 

 
20 OBS: Se validează  conform  listei de certificate 

realizata de catre Prorectorul cu Cercetarea 
 

FISA B. CRITERIU C. PRESTIGIUL PROFESIONAL (ASPECTE COMPLEMENTARE) 

C1. Calitatea de recenzor ( referent) al unor carti sau articole din reviste/ Organizator manifestari stiintifice din universitate/Reprezentant al 
universitatii 



  

1
1 

 

 

 
1. 

 
Recenzor/referent de carte la edituri internaţionale 

 
Punctaj unic anual 

 
10  

 
2. 

 
Recenzor/referent de carte la edituri naţionale 

 
Punctaj unic anual 

 
10  

 
3. Recenzor/referent al unor articole publicate in reviste 

naţionale cotate CNCSIS în Categoria B 
 
Punctaj unic anual 

 
10  

 
 
 
 
 
 

4. 

 

1) Organizator simpozion stiintific cu comitet anual 
cuprins in planul de activitate al facultatii – validat de 
catre decan 

 
 
Punctaj unic anual 

 
 

20 
 

 

 
2) Promovarea Universităţii prin: TV, radio, presa scrisă 

 
Punctaj unic anual 

 
20 

 
Se confirmă de către BCRP. (Biroului de 
comunicare si relatii publice) 

 
3) Cadre didactice implicate in echipa redactionala a 
Newsletterului USAMV Cluj-Napoca 

 
Punctaj unic anual 

 
20  

 
 

5. 
 
Promovarea programelor de studii – lista validata de catre 
decani 

 
 
Punctaj unic anual 

 
 

20 
 
OBS. În cadrul promovării admiterii – lista 
validată de decani. 

 
6. Reprezentant al facultatii la expozitii, targuri (ex: Agraria, 

Universitaria, etc.) 
 
Punctaj unic anual 

 
20 OBS. Responsabilul pe universitate este 

remunerat deci nu primeste punctaj 
 
Se ataseaza listele semnate  de catre decani 
si validate de catre Sef compartiment 
targuri/expozitii la nivel de universitate - 
Conf.dr. Nicusor Sima 

 
 
 

7. 

 
 
Personal din universitate/facultate/departament, implicat 
in organizarea de expozitii, targuri (ex: Agraria, 
Universitaria, etc.) – cadre didactice, drd. 

 
 
 
Punctaj unic anual 

 
 
 

10 

 
8. Membru in : Senat/ Consiliile facultatilor/Consilul dep. - 

neremunerate 
 
Punctaj unic  anual 

 
20 Se raporteaza o singura calitate care nu este 

remunerata. 
 

C2. Participari la instruiri/cursuri/scoli de vara/workshopuri organizate de universitati 
 

1 Participari la instruiri de specialitate in domeniu (curs 
auditor, ed.continua, curs expert) 

 
Punctaj unic anual 

 
20  

OBS. Fie formator, fie participant. 



  

1
2 

 

 

 
 

 
2 Participarea la cursuri post-universitare/scoli de 

vara/workshopuri 
 
Punctaj unic anual 

 
10 OBS. Se ataşează programul. 

 
C3. Mobilitati internationale ( profesor/cercetator la universităţi din străinătate) 

 
 
 

1 

Vizite de scurta durata, de documentare didactica prin 
mobilitati Erasmus (TS) sau vizite de documentare 
stiintifica prevazute in contracte de cercetare (1 zi la 30 
zile) 
NU participari la simpozioane internationale cu lucrari 
stiintifice 

 
 
 
Punctaj unic anual 

 
 
 

20 

 
 
OBS. Dacă s-a declarat activitatea şi la alt 
criteriu nu se pot declara şi aici. 

 
2 Coordonator de programe Erasmus pe universitate/ 

facultate 
 
Punctaj unic anual 

 
20  

 
3 Coordonator –evaluator studenti Erasmus din strainatate 

in universitate/ facultate 
 
Punctaj unic anual 

 
15 

 
OBS. Listă validată de director BPC. 

 
C4. Membru in organizatii stiintifice si profesionale 

 
 

1. 

 
 
Membru in societati stiintifie si profesionale internationale 

Punctaj 
N= nr. de organizatii in 
care sunteti implicate in 
calitate de membru 

 
 

10 

 
 

10XN 
Obs: Daca asociatia este 
afiliata altor societati nationale 
si /sau internat.nu se 
considera membru al acestora 
implicit. Pentru a fi membru al 
acestora trebuie achitata o 
cotizatie, deci se ataseaza 
aceasta dovada. 

 
Dovezi: copie carnet de 
membru si chitanta cotizatiei 
achitate. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
Membru in societati stiintifie si profesionale nationale 

 
 
 
Punctaj 
N= nr. de organizatii in 
care sunteti implicate in 
calitate de membru 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5XN 

 
C5. Premii obtinute de catre ECHIPELE DE SPORT / Agronomiada / Concursuri stiintifice studentesti  coordonate castigate in competitii internationale 

1 Premiul I Punctaj per premiu 50   
2 Premiul II Punctaj per premiu 30   
3 Premiul III Punctaj per premiu 20   



 
 
 

4 Mentiuni Punctaj per premiu 10   
 

C6. Premii obtinute de catre ECHIPELE DE SPORT / Agronomiada / Concursuri stiintifice studentesti  coordonate castigate in competitii nationale 

1 Premiul I Punctaj per premiu 25   
2 Premiul II Punctaj per premiu 15   
3 Premiul III Punctaj per premiu 10   
4 Mentiuni Punctaj per premiu 5   

Nume si prenume: 
 

 
 

Semnătura:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 
F-PO-18-03 

 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

FACULTATEA   
DEPARTAMENTUL  

 
Subsemnatul Prof.dr. _____________________________________________ în calitate de director 

al departamentului şi RACD ___________________________ , confirmăm prin prezenta că a fost verificată 
corectitudinea datelor introduse de către membrii departamentului(cadre didactice, doctoranzi şi bursieri 
postdoctorat) în  FIŞA DE AUTOEVALUARE A/B  şi au fost validate rezultatele conform cu cerinţele acestei 
fişe. 

Mai jos este afişat punctajul final obţinut de către fiecare membru al departamentului: 
 

Nr.crt. Funcţia Nume şi prenume Punctaj final evaluare 
DD, RACD, AdRACD 

    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

Semnează: 

Director Departament  RACD Adjunct RACD 
   

___________________ _________________ __________________ 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXA 4 
F-PO-18-04 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 
 
 

 
Subsemnatul/a Prof./Conf/S.l./Asist./Drd/Postdoc ______________________________________ 

declar pe propria raspundere, cunoscând că Falsul în declaraţii constituie infracţiune care este sancţionată 

de Codul penal conform art.292, ca datele introduse de mine in format electronic – Intranet in cadrul fiselor 

de autoevaluare A si B sunt in conformitate cu realitatea. 

La fisa A pentru anul ______ am obtinut punctajul _______ 

La fisa B pentru anul ______ am obtinut punctajul _______ 

 

 

 

Facultatea______________________________ 

Departament_____________________________ 

Nume si Prenume_____________________________ 

Semnatura______________________________ 



 

 

 

 

ANEXA 5 
F-PO-18-05 

 
 
 
 
 
 

FORMULARUL DE AUDIT INTERN/EXTERN 
 

 (FISA AUDITOR) 

NUMELE SI PRENUMELE ………………………………………………………… 

1. PUNCTAJ ACORDAT  D.A.E. DE CATRE CADRUL DIDACTIC/Drd./PDr. AUDITAT   
            (D.A.E. = DOSARULUI DE AUTOEVALUARE) = punctaj initial 

2. PUNCTAJ ACORDAT D.A.E. DUPA VALIDAREA DOSARULUI DE CĂTRE CAI   
= punctaj auditor intern 

PUNCTAJ FINAL AL D.A.E. DE CATRE CAE = punctaj auditor extern            

Observaţii:  

 

DATA ....................... 
SEMNĂTURA AUDITORULUI INTERN/EXTERN  ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXA 6 
F-PO-18-06 

 
 
 

FACULTATEA   

DEPARTAMENTUL 
auditat 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE 

Fişa autoevaluare A  

 

Subsemnatul Prof./Conf./Şef lucr./ Asis.dr. ______________________________________ 

în calitate de responsabil cu asigurarea calităţii pe departament RACD, în cadrul facultăţii de 

________________________,departamentul _________________________________________, 

declar prin prezenta că voi respecta confidenţialitatea datelor introduse de către membrii 

departamentului(cadre didactice, doctoranzi şi bursieri postdoctorat) auditat în  FIŞA DE 

AUTOEVALUARE A/B. 

 

 

Semnează: 

 

RACD Data 

  

 

_________________ 

 

 


