
Gradul didactic:

Cadru didactic:

Conţinut Unit. de 

măsură

Coef. Cantitate Punctaj

1.1.1 Introducerea unor cursuri (discipline) noi pe direcţii neelaborate 

anterior (inclusiv realizarea notelor de curs)

nr/autori 5.00 0.00

1.1.2 Introducerea unor teme noi pe direcţii neelaborate anterior  (inclusiv 

realizarea notelor de curs)

nr/autori 1.00 0.00

1.1.3 Introducerea unui curs postuniversitar nou, cursuri de pregătire 

metodică, specializare sau desfăşurate prin CFCRU (inclusiv realizarea 

notelor de curs)

nr/autori 5.00 0.00

1.2.1 Elaborare note de curs universitare care susţin bibliografic disciplinele 

predate

nr/autori 2.50 0.00

1.2.2 Elaborare capitole din note de curs universitare care susţin bibliografic 

disciplinele predate

nr/autori 1.00 0.00

1.2.3 Actualizare suporturi de curs (cel putin 30% noutati) care susţin 

bibliografic disciplinele predate

nr/autori 2.50 0.00

1.2.4 Elaborare suporturi de curs în limba engleză nr/autori 5.00 0.00

1.3.1 Suporturi de studiu pentru seminarii – culegeri de probleme nr/autori 2.50 0.00

1.3.2 Suporturi de studiu pentru laboratoare − îndrumare de laborator nr/autori 2.50 0.00

1.3.3 Suporturi de studiu pentru proiecte − îndrumare de proiectare nr/autori 2.50 0.00

1.4.1 Culegeri de teste pentru examenul de admitere  nr/autori 5.00 0.00

1.5.1 Traducerea de cărţi, documentaţie, standarde în folosul Academiei 

Navale

pag/autori 0.10 0.00

1.6.1 Culegeri de teste şi alte materiale pentru licenţă, masterat şi examene 

de competenţă lingvistică

nr/autori 2.50 0.00

PUNCTAJ TOTAL 0.00

2.1.1 Cărţi, monografii, tratate publicate în Editura Academiei Navale „Mircea 

cel Bătrân”

nr/autori 2.50 0.00

2.1.2 Studii sau articole publicate în Buletinul Ştiinţific al Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”

nr/autori 1.67 0.00

2.2.1 Carte de specialitate publicată la o editură din străinătate (cu ISBN) nr/autori 5.00 0.00

2.2.2 Editor sau autor de studiu/capitol într-o carte de specialitate sau volum 

colectiv publicat la o editură din străinătate (cu ISBN sau ISSN) 

nr/autori 1.00 0.00

2.3.1 Carte de specialitate publicată la o editură recunoscută CNCSIS sau 

internaţională (cu ISBN, neintrodusă la pct. 2.1)

nr/autori 2.50 0.00

2.3.2 Editor sau autor de studiu/capitol într-o carte de specialitate sau volum 

colectiv publicat la o editură recunoscută CNCSIS sau internaţională (cu 

ISBN, neintrodusă la pct. 2.1)

nr/autori 1.00 0.00

2.4.1 Articole publicate în reviste cotate ISI, categoria A CNCSIS, sau categoria 

A si B CNCSIS informatica 

nr/autori 5.00 0.00

2.5.1 Articole publicate în reviste categoria B+ CNCSIS, categoria C si D CNCSIS 

informatica, sau publicate in strainatate si indexate indexate intr-o baza 

de date internationala

nr/autori 1.67 0.00

2.6.1 Studii sau articole publicate în volumele conferinţelor indexate ISI 

Proceedings (cu ISBN sau ISSN)

nr/autori 1.67 0.00

2.7.1 Articole în alte publicaţii decât cele de la punctele 2.4 - 2.6. nr/autori 1.00 0.00

2.8.1 Granturi/proiecte nationale/internationale câştigate prin competiţie în 

calitate de director/responsabil

nr 5.00 0.00

2.9.1 Granturi/proiecte nationale/internationale câştigate prin competiţie în 

calitate de membru în echipă sau expert

nr 1.67 0.00

2.10.1 Contracte de cercetare cu mediul economic in calitate de 

director/responsabil (valoarea contractului  in anul curent, in mii de 

euro)

mii euro 0.50 0.00

2.10.2 Contracte de cercetare cu mediul economic in calitate de 

membru/expert (suma alocata de director din valoarea totala a 

contractului in anul curent, in mii de euro)

mii euro 0.50 0.00

FACULTATEA DE 

Criteriu de 

evaluare 

(pondere)

Nr. crt. Indicatori de performanţă

Elaborarea de 

materiale 

didactice (in 

ultimii 3 ani)

Prof.: 0,25

Conf.: 0,30

Lect/Asist.: 0,35

Maxim: 20p

Cercetare 

ştiinţifică (in 

ultimii 3 ani)

Prof.: 0,45

Conf.: 0,40

Lect/Asist.: 0,35

Maxim: 20p 

(criteriul 2.1 

trebuie 

indeplinit)
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Nr. crt. Indicatori de performanţă

2.11.1 Proiecte în PSCD al MApN în calitate de director/responsabil (valoarea 

proiectului in anul curent, in mii de lei)

mii lei 0.15 0.00

2.11.2 Proiecte în PSCD al MApN în calitate de membru/expert (suma alocata 

de director din valoarea totala a proiectului in anul curent, in mii de lei)

mii lei 0.15 0.00

2.12.1 Propuneri eligibile de granturi nationale ca director nr 1.67 0.00

2.12.2 Propuneri eligibile de granturi internationale ca director nr 2.50 0.00

2.13.1 Propuneri eligibile de granturi nationale ca coautor nr 1.25 0.00

2.13.2 Propuneri eligibile de granturi internationale ca coautor nr 1.67 0.00

2.14.1 Referate ştiinţifice în cadrul stagiului de doctorat 

(îndrumător/doctorand) (se trece doar in anul sustinerii) 

nr 2.50 0.00

2.15.1 Brevete de invenţie omologate nr 5.00 0.00

2.15.2 Produse aplicate realizate pe baza de contract sau prezentate la targuri 

si expozitii de profil

nr 3.00 0.00

2.16.1 Teza de doctorat in biblioteca ANMB (se trece doar in anul sustinerii) nr 5.00 0.00

PUNCTAJ TOTAL 0.00

3.1.1 Profesor invitat pentru prelegeri la universităţi din ţară nr 5.00 0.00

3.1.2 Profesor invitat pentru prelegeri la universităţi din străinătate (inclusiv 

prin Erasmus)

nr 5.00 0.00

3.2.1 Membru în academii de ştiinţă şi artă nr 5.00 0.00

3.3.1 Conducător de doctorat nr 5.00 0.00

3.4.1 Membru in organizaţii profesionale, organizaţii din domeniul educaţiei şi 

cercetării, consilii nationale (dovedit prin listare pe situl organizatiei, 

card/certificat de membru, sau chitanta de cotizatie)

nr 2.50 0.00

3.5.1 Referent în comisii de doctorat sau în comisii de ocupare posturi 

didactice universitare de profesor sau conferenţiar

nr 5.00 0.00

3.5.2 Referent pentru cărti cu ISBN, în ANMB sau edituri nationale 

recunoscute (mentionat in carte)

nr 5.00 0.00

3.6.1 Membru în colective de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale revistelor 

naţionale sau internaţionale

nr 2.50 0.00

3.6.2 Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale

nr 5.00 0.00

3.6.3 Recenzor al unor edituri nationale/internationale sau baze de date 

internationale recunoscute

nr 5.00 0.00

3.6.4 Expert evaluator proiecte la nivel national/international nr 5.00 0.00

3.7.1 Profesor asociat/visiting/cadru didactic la o universitate din străinătate 

pentru minim 2 săptămâni (exclusiv Erasmus)

nr 5.00 0.00

3.8.1 Membru în comitetele de organizare sau comitetele ştiinţifice a unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale / naţionale

nr 2.50 0.00

3.9.1 Citarea (fara autocitari) intr-o revista cotata ISI nr 5.00 0.00

3.9.2 Citarea (fara autocitari) într-un articol inclus într-o bază de date 

internaţională recunoscută

nr 2.50 0.00

3.10.1 Citarea (fara autocitari) într-o carte sau volum publicat la o editură din 

străinătate  (cu ISBN)

nr 5.00 0.00

3.10.2 Citarea (fara autocitari) într-o carte sau volum publicat la o editură 

recunoscută CNCSIS din ţară (cu ISBN)

nr 2.50 0.00

3.10.3 Citarea (fara autocitari sau citari ale propriilor doctoranzi) intr-o teza de 

doctorat

nr 2.50 0.00

3.11.1 Premii obtinute pentru domeniul educatie si cercetare, oferite de 

universităţi, ministere, institute de cercetare, academii, asociaţii 

profesionale de nivel naţional

nr 5.00 0.00

3.12.1 Invitat (keyspeaker) la conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale nr 2.50 0.00

PUNCTAJ TOTAL 0.00

4.1.1 Evaluarea de către studenţi pe baza metodologiei stabilite de senatul 

universitar (se trece punctajul obtinut la evaluare)

punctaj 1.00 0.00

4.2.1 Conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti nr 5.00 0.00

4.3.2 Conducerea de teme în cercurile ştiinţifice studenţeşti nr 1.00 0.00

4.4.1 Studenţi implicati în cadrul granturilor şi contractelor de cercetare 

ştiinţifică (conform aprecierii directorului grantului)

nr 2.50 0.00

Activitate cu 

studenţii (in 

ultimul an) 

Prof.: 0,10

Conf.: 0,10

Lect/Asist.: 0,15

Maxim: 20p

Cercetare 

ştiinţifică (in 

ultimii 3 ani)

Prof.: 0,45

Conf.: 0,40

Lect/Asist.: 0,35

Maxim: 20p 

(criteriul 2.1 

trebuie 

indeplinit)

Recunoaştere 

naţională şi 

internaţională 

(in ultimul an)

Prof.: 0,10

Conf.: 0,10

Lect/Asist.: 0,05

Maxim: 20p
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Cadru didactic:

Conţinut Unit. de 

măsură

Coef. Cantitate Punctaj

Criteriu de 

evaluare 

(pondere)

Nr. crt. Indicatori de performanţă

4.4.2 Studenţi implicaţi în cadrul diferitelor teme de cercetare din planul 

departamentului si finalizate cu rapoarte, articole sau lucrări prezentate 

la manifestari ştiinţifice

nr 2.50 0.00

4.5.1 Studenţi îndrumaţi pentru concursurile profesionale faza pe academie 

sau sesiunile de comunicari  

nr 1.25 0.00

4.6.1 Studenţi îndrumaţi pentru concursurile profesionale faza naţională nr 2.50 0.00

4.7.1 Grupe de studiu îndrumate (în calitate de tutore) nr 5.00 0.00

4.8.1 Calitatea activităţii cu studenţii (evaluate de directorul de departament)  

(se trece punctajul obtinut la evaluare)

punctaj 1.00 0.00

4.9.1 Numărul de săptămâni de conducere a activităţilor de practicii/stagiului nr 1.67 0.00

PUNCTAJ TOTAL 0.00

5.1.1 Lucrări de absolvire conduse în calitate de coordonator ştiinţific 

(proiecte de diplomă, disertaţie) 

nr 0.50 0.00

5.2.1 Membru în comisii de admitere nr 2.50 0.00

5.2.2 Membru în comisii de absolvire nr 2.50 0.00

5.3.1 Participarea în colectivele de organizare a unor manifestări ştiinţifice 

organizate în Academia Navală “Mircea cel Bătrân”

nr 2.50 0.00

5.4.1 Prorector, decan, prodecan sau director de departament nr 5.00 0.00

5.4.2 Responsabilităţi în cadrul ANMB nr 2.50 0.00

5.4.3 Responsabilităţi în cadrul departamentului/facultăţii (cu calitatea, şef 

comisie didactică, membru consiliu etc.)

nr 2.50 0.00

5.5.1 Membru în Consiliul Facultăţii, membru în Consiliul Ştiinţific, membru al 

Consiliului de Administraţie, CEAC sau membru al Senatului Universitar

nr 2.50 0.00

5.6.1 Calitatea activităţii desfăşurate în comunitatea academică (evaluată de 

directorul de departament)  (se trece punctajul obtinut la evaluare)

punctaj 1.00 0.00

5.7.1 Coordonare de program de studii nr 5.00 0.00

5.8.1 Membru în echipele de elaborare a documentaţiei pentru 

evaluare/acreditare/reevaluare la nivel instituţional (ARACIS, EUA, 

EMSA, BVQI, ANR etc)

nr 5.00 0.00

5.9.1 Vizite in licee, targuri educationale sau alte manifestari cu scopul 

promovarii ofertei educaţionale a ANMB (numarul de participari 

conform planificarilor din facultate)

nr 1.00 0.00

5.9.2 Consilierea candidatilor in cadrul sesiunilor de admitere (numarul de zile 

conform planificarilor din facultate)

nr 0.50 0.00

5.9.3 Pregatirea candidatilor la matematica in cadrul consultatiilor ANMB 

(numarul de zile conform planificarilor din facultate)

nr 1.00 0.00

5.10.1 Cursuri de perfecţionare urmate (conform planificarilor din facultate) nr 5.00 0.00

PUNCTAJ TOTAL 0.00

Criteriu Punctaj Coef Punctaj

Elaborarea de materiale didactice (in ultimii 3 ani) 0.00 0% 0.00

Cercetare ştiinţifică (in ultimii 3 ani) 0.00 0% 0.00

Recunoaştere naţională şi internaţională (in ultimul an) 0.00 0% 0.00

Activitate cu studenţii (in ultimul an) 0.00 0% 0.00

Activitate în comunitatea academică (in ultimul an) 0.00 0% 0.00

PUNCTAJ TOTAL 0% 0.00

Nota echivalenta 3.00

ÎNTOCMIT

__________________________

(semnatura)

Data

_______________

Activitate cu 

studenţii (in 

ultimul an) 

Prof.: 0,10

Conf.: 0,10

Lect/Asist.: 0,15

Maxim: 20p

Activitate în 

comunitatea 

academică (in 

ultimul an)

Prof.: 0,10

Conf.: 0,10

Lect/Asist.: 0,10

Maxim: 20p
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