
Pagina 1  

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI 

FACULTATEA DE LITERE 

Asist. dr. Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ 
 
 

Formularul de auto-evaluare a performanțelor, în vederea obținerii unui spor de performanță 
 

 

CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 
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1.1. Cărţi şi 
capitole [1]] în 
lucrări de 
specialitate, 
ediții. Se au în 
vedere lucrări 
publicate la 
edituri de 
prestigiu (a) din 
străinătate; (b) 
din țară 

1.1.1. Carte [2] de autor unic, 
având la bază teza de 
doctorat 

  
30p 

 
cartea 

 

  
1.1.2. Autor sau coautor [= 
autor de capitol(e)] de: 
monografie, sinteză,  volum 
de studii tematice, studiu 
lingvistic, filologic, de critică 
sau istorie literară, dicţionar 
ştiinţific, ediție critică 
filologică (text vechi, 
documente, traducerea și 
editarea critică a unui text 
scris într-o limbă veche). 

(a) autor / 
coautor 

40p / 
20p 

 
fiecare carte 

 

 

 
 

(b) autor / 
coautor 

 

 
 

30p / 
15p 

 

 

 
fiecare carte 

 

 
1.1.3. Coordonator / coautor 
la lucrări fundamentale sau 
de referinţă (dicţionare, 
enciclopedii, atlase, tratate) 

(a) coordonator/ 
coautor 

30p / 
20p 

 

fiecare carte 
 

(b) coordonator/ 
coautor 

25p / 
15p 

 

fiecare carte 
 

1.1.4. Editarea cu aparat 
științific a unei opere 
ştiinţifice sau literare 
(inclusiv antologii) cu 
text(e) aparținând  altui 
autor decât cel al ediției. 

(a) autor / 
coautor 

25p / 
15p 

 

fiecare carte 
 

(b) autor / 
coautor 

20p / 
10p 

 

fiecare carte 
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

  1.1.5. Editarea de volume 
decurgând din lucrări ale 
unor simpozioane, colocvii, 
conferințe, congrese, 
workshopuri pe teme 
științifice, organizate în 
cadru instituțional de către 
Universități, Academia 
Română, Institutele 
Academiei Române; editarea 
de volume colective și de 
numere tematice ale 
publicațiilor de specialitate. 

(a) coordonator 
(editor) / co- 
editor 

20p / 
10p 

 
fiecare volum 

 

 

 

 
(b) coordonator 
(editor) / co- 
editor 

 

 

 

 
10p / 7p 

 

 

 

 
fiecare volum 

 

 

 

 
1.2. Traduceri 

1.2.1.Traducerea unei opere 
științifice sau beletristice din 
autori consacrați 

 

autor / coautor 
15p / 
10p 

 

fiecare carte 
 

1.2.2.Dotarea unei traduceri 
cu aparat critic (note bio- 
bibliografice, note și 
comentarii) 

 

autor / coautor 

 

15p / 7p 

 

fiecare carte 

 

 

1.4. Îndrumare 
 

Conducător de doctorat 
  

10p 
 

calitatea 
 

 

 

 

 
 

 
 1.5.1. publicate în reviste    
științifice indexate 
ISI/Thomson Reuters, 
Elsevier/Scopus, Ebsco; 

 

 

autor / coautor 
de articol 

25p /15p 
 

fiecare articol 
sau recenzie 

 

recenzie 10p 
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1.5. Articole, 
studii, recenzii 

1.5.2. publicate în reviste 
științifice indexate indexate 
Erih Plus sau indexate 
concomitent în cel puțin 3 
BDI, altele decât cele de sub 
1.5.1. (se exclude Google 
Scholar/Academic) 

autor / coautor 
de articol 

 

15p / 7p 
 

 

fiecare articol 
sau recenzie 

1. „Le sfaccettature della memoria nell’opera di Italo Calvino” (pp. 
159-173), Acta Iassyensia Comparationis, nr. 22 (2/2018) 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2199 
 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42989 
 
https://doaj.org/toc/2285-
3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7
B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A
%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B
%221584-6628%22%2C%222285-
3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type
%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22
%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22fr
om%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D 

 

2. „La Colonna Traiana raccontata: un’anteprima delle Lezioni 
americane calviniane” (pp. 9-22), Journal of Humanistic and Social 
Studies, Volume IX, No. 2 (18)/2018 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=407 
 
https://journals.indexcopernicus.com/search/form 
 
https://doaj.org/toc/2247-
2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7
B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A
%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B
%222067-6557%22%2C%222247-
2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type
%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22
%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22fr
om%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D 

15p x 2 = 30p 

 

recenzie 

 

5p 

 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2199
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42989
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2285-3871?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221584-6628%22%2C%222285-3871%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=407
https://journals.indexcopernicus.com/search/form
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/2247-2371?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222067-6557%22%2C%222247-2371%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

  
1.5.3. publicate în Analele / 
Buletinele / Anuarele 
Universităților / Academiei, 
volume colective ocazionale, 
omagiale, in memoriam; în 
volume de comunicări 
prezentate la manifestări 
științifice interne și 
internaționale, cu comitete 
științifice: (a) în străinătate, 
(b) în țară; 

(a) autor / 
coautor de 
articol 

 
15p / 7p 

 

 
fiecare articol 
sau recenzie 

 

 

(a)recenzie 
 

5p 

(b) autor / 
coautor de 
articol 

 

10p / 5p 
 

 

fiecare articol 
sau recenzie 

1. „La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso: poema (sfida) della 
Controriforma” (pp. 57-66), în Oana Boșca-Mălin, Aurora Firța-
Marin (ed), Testo, contesto, metatesto. Studi di letteratura, 
linguistica e traduttologia. In onore di Smaranda Bratu Elian, 
Institutul European, Iași, 2018, ISBN 978-606-24-0231-0. 

2. „Le Cosmicomiche di Italo Calvino tra autorità citata e autorità 
manifestata” (pp. 109-120), în Monica Fekete, Sanda-Valeria 
Moraru, Andreea-Flavia Bugiac (coord.), Romania contexta. 
Autorité/auctorialité en discours. Autorità/autorialità nel discorso. 
Autoridad/autorialidad en el discurso. Autoridade/autoria no 
discurso, vol. I, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, 
Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-8694-82-5. 

3. „La «zona grigia» della grammatica italiana. Riflessioni 
sull’insegnamento della lingua del sì a laureandi in italiano, tra 
norma e uso” (pp. 8-17), Quaestiones Romanicae VI/2 (lucrările 
colocviului internațional „Comunicare și cultură în Romània 
europeană”, ediția a VI-a, 16-17 iunie 2017), Editura JATE Press 
(Ungaria) și Editura Universitatii de Vest, Szeged/Timisoara 
2018, ISSN 2457-8436. 

4. „La comunicazione transculturale attraverso i simboli: il labirinto. 
L’esperienza eliadiana” (pp. 35-49), în Luminița Andrei Cocârță, 
Sorina Chiper, Ana Sanduloviciu, Anca-Irina Cecal (eds.), 
Language, Culture and Change, IX. Intercultural Communication: 
Current Approaches, Practices and Representations (volumul 
colectiv al conferinţei The Ninth Annual Conference of the LSP 
Unit: „Language, Culture and Change, IX, Intercultural 
Communication: Current Approaches, Practices and 
Representations”, Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza”, mai 2017), 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2018; ISBN 
general 978-973-703-604-9; ISBN volum 978-606-714-454-3. 

10p x 4 = 40p 

 

 

(b)recenzie 
 

5p 
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1.5.4. studii, eseuri, articole 
pe teme literare publicate în 
reviste de specialitate, 
neindexate, cu ISSN 

  

 

2p 

fiecare 
articol, până 

la un 
maximum de 

50p 

 

1.6. Activitate 
editorială 

1.6.1. Membru al unui 
colectiv de redacţie al unei 
reviste de specialitate cu 
peer review, din străinătate 
(a) sau din ţară (b) 

 

 

(a) / (b) 

 

15p / 
10p 

 

fiecare 
atribuție 

1. Membră în Editorial&Scientific Board: Acta Iassyensia Comparationis, 
revistă UAIC și indexată BDI. 
 

10p x 1 = 10p 

1.6.2. Referent ştiinţific și 
coordonator de colecții la 
edituri sau reviste 
acreditate, din străinătate 
(a) sau din ţară (b) 

 

 

(a) / (b) 

 

 

7p / 5p 

fiecare 
atribuție (nu 

fiecare 
referat) 

 

 

 

 
 

1.7. Granturi 
ştiinţifice 

1.7.1. finanțate instituțional, 
obținute prin competiție 
internațională sau națională, 
pe baza unui proiect de 
cercetare 

 

director 
 

30p 
fiecare 
proiect 

 

 

membru 
 

15p 
fiecare 
proiect 

 

1.7.2. finanțate instituțional, 
individuale, obținute prin 
competiție, pe baza unui 
proiect de cercetare 

 

titular 

 

10p 

 

fiecare 
proiect 
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

  

 

 

 
1.8. Comunicări 

prezentate la manifestări 
științifice (conferințe, 
congrese, simpozioane, 
colocvii, workshopuri, etc.) 
cu comitete științifice sau 
sistem de selecție peer 
review, (a) în străinătate sau 
(b) în țară 

 

 

 

(a)/ (b) 

 

 

 

4p / 2p 

 

 

 

fiecare 
comunicare 

1. „La figura di Armida in Tasso e Rossini-Schmidt”, în cadrul 
manifestării Rossini – 150 (Zilele Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, 3 noiembrie 2018) 

2. „In viaggio con Guido Piovene e Alexandru Vlahuță: visione, stile, 
finalità”, în cadrul colocviului internațional Comunicare şi cultură 
în Romània europeană (CICCRE), ediţia a VII-a, Călătorii și călători. 
Incursiuni culturale și lingvistice (Universitatea de Vest, 
Timișoara, 15-16 iunie 2018) 
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Program-
CICCRE-VII-2018.pdf 

3. „De la oraș la megalopolis, de la identitate la indefinit: globalizarea 
în viziunea lui Italo Calvino”, în cadrul 11th International 
Conference of the LSP Unit, „Cultural Heritage in a Global 
Perspective” (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 25-26 mai 
2018) 
https://www.facebook.com/notes/lsp-conference-iasi/program-
conferin%C8%9Ba-lsp-2018/301800743689989/ 

2p x 3 = 6p 

  

 
1.9. Traduceri 

Carte științifică de autor 
publicată în străinătate, 
după ce a fost deja publicată 
în România sau în R. 
Moldova 

  

 
20p 

 

 
fiecare carte 

 

  
1.10. Premii şi 
distincţii 
academice 

oferite de Universităţi, 
Institute de cercetare, 
Academii, USR, Asociaţii 
profesionale de nivel 
naţional 

  

 
10p 

 

fiecare 
premiu 

 

https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Program-CICCRE-VII-2018.pdf
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Program-CICCRE-VII-2018.pdf
https://www.facebook.com/notes/lsp-conference-iasi/program-conferin%C8%9Ba-lsp-2018/301800743689989/
https://www.facebook.com/notes/lsp-conference-iasi/program-conferin%C8%9Ba-lsp-2018/301800743689989/
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1.11. Citări, 
menţiuni 
bibliografice, 
recenzări 

1.11.1. Citări și mențiuni 
bibliografice, cu excepția 
autocitărilor. O citare 
presupune menționarea 
explicită a numelui/a 
contribuției celui citat și este 
înregistrată o singură dată, 
indiferent de numărul de 
ocurențe din lucrarea care 
citează. Lucrările în care se 
face citarea trebuie să aibă 
ISBN sau ISSN. 

  

 

 

 

 

2p 

 

 

fiecare 
lucrare în 
care este 

menționată o 
contribuție 
științifică a 

candidatului 

 

  1.11.2. Recenzii în publicații 
cu ISBN sau ISSN 

 
5p 

fiecare 
recenzie 

 

 
1.12. Keynote 
speaker 

Conferințe în plenară la 
colocvii, simpozioane, 
conferințe, congrese (a) 

 

(a)/(b) 
 

10p / 5p 
fiecare 

conferință 
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

  internaționale / (b) 
naționale. 

    

 

 

1.13. Stagii în 
străinătate 

1.13.1. Stagiu de cercetare în 
străinătate (exclusiv 
Erasmus – staff mobility) 

 

minimum o lună 
 

5p 
 

fiecare stagiu 
 

1.13.2. Visiting professor 
documentat ca atare, prin 
contract sau invitație 

 

minimum o lună 
 

15p 
 

fiecare stagiu 
 

 

 

 

1.14. Prezenţa în 
baze de date și în 
biblioteci din 
ţară şi 
străinătate 

Thomson Reuters/Web of 
Science, Scopus, ProQuest 
Central, Ebsco, Wiley Online, 
CEEOL, JSTOR, Oxford 
Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH 
(exclus Google 
Scholar/Academic); KVK, 
worldcat.org, 
lib.washington.edu, în 
cataloagele B.C.U. Bucureşti, 
Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. 

  

 

 

 

 

2p 

 

 

fiecare 
prezență 

/lucrare până 
la un 

maximum de 
100p 

1 Web of Science 
1 EBSCOhost 
2 CEEOL 
18 Sistema bibliotecario nazionale italiano 
9 Worldcat 
1 British Library 
8 BCU Iași 
5 BCU București 
6 BCU Cluj 
5 BCU Timișoara 
5 Biblioteca Academiei Române 
 

2p x 61 = 122p – 100p 
 
 
 

 

      TOTAL I: 186p 

 
II

. A
C

T
IV

IT
A

T
E

A
 

D
ID

A
C

T
IC

Ă
 –

 4
0

%
 

 

 

2.1. Evaluare 
studenţi 

   

 

 

SUMA 

suma 
punctajelor 

anuale 
obținute în 

perioada care 
face obiectul 

raportării 

 

 

2.2. Cursuri şi 
manuale 

 

2.2.1 – pentru prima ediție 
(a) publicate la 
edituri 
acreditate 

 

40p 

40 puncte la 
100 pagini / 

număr de 
autori 
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universitare  

2.2.2 – pentru prima ediție 

 

(b) publicate la 
alte edituri 

 

20p 

20 puncte la 
100 pagini / 

număr de 
autori 

 

2.2.3. pentru edițiile 
revizuite și adăugite 

se va acorda 
jumătate din 

20p / 10 
p 

(a) 20 puncte 
la 100 pagini 
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

   punctajul de la 
2.2.1. (a) sau 
2.2.2. (b) 

 / număr de 
autori 
(b) 10 puncte 
la 100 pagini 
/ număr de 
autori 

 

 2.3. Proiecte 
didactice 

înfiinţare laboratoare, săli 
workshop, biblioteci proprii 

 40p activitate  

 2.4. Materiale 
suport pentru 
curs, seminar, 
lucrări practice 

se va puncta o singură dată 
pentru fiecare perioadă de 5 
ani 

  

10p 
pentru 
fiecare 

disciplină 

1. Suport curs „Morfologie italiană”, anul I, sem. II; 
2. Suport seminar „Morfologie italiană”,  anul II, sem. I; 
3. Suport curs „Introducere în metodologia cercetării științifice și în 

utilizarea noilor tehnologii informatice”, anul I, sem. I; 
4. Suport curs „Opțional limbă: Limbajul birocratic și economic”, anul 

III, sem. II; 
5. Suport seminar „Didactică italiană”, anul II, sem. II; 
6. Suport curs și curs practic ROSE; 
7. Materiale seminarii limbă anii I, II, III; 
8. Materiale cursuri practice anii I, II, III. 
 

10p x 8 = 80p 

 2.5. Îndreptare 
practice, fișe de 
lucru, ghiduri 
etc. publicate cu 
ISBN 

   

 

10p 

10 puncte la 
100 pagini / 

număr de 
autori 

 

 2.6. Organizare 
aplicaţii, practică 
de teren, 
laborator şi 
cooperări cu 
mediul de afaceri 

   

 

5p 

 

pentru 
fiecare 

activitate 

 

  
 

2.7. Conducere 
de doctorat 

pentru fiecare doctorand 
care a finalizat teza în co- 
tutelă internațională  

  
10p 

 
teză finalizată 

 

    5p teză finalizată  
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2.8. Coordonarea 
lucrărilor 

 

de licență/disertație/lucrări 
de grad 

  

 

2p 

 

lucrare 
susţinută 

1. Alexandra-Ioana NECHIFOR,  Il metodo Montessori per 
l’insegnamento della lingua italiana alla scuola dell’infanzia (iulie 
2018) 

2. Mirabela ARUȘTEI (căs. PANAITE),  Formazioni endogene nel 
burocratese (iulie 2018)  

3. Roxana Maria COJOCARU (căs. DUMITRU),  Le preposizioni ‘di/de’ e 
‘a/à’. L’italiano e il francese a confronto (iulie 2018)  

2p x 3 = 6p 

       
TOTAL II: 86p 
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

II
I.

 A
C

T
IV

IT
A

T
E

A
 I

N
S

T
IT

U
Ţ

IO
N

A
L

Ă
 –

 
2

0
%

 

 
3.1. Contribuţii la 
organizarea 
activităţii 
didactice şi 
administrative: 

orar, comisie 
orar, comisie 
licență/disertație, comisie de 
admitere, coordonare 
programe de studii, tutoriat; 
coordonare cercuri, 
conferințe studențești, 
membru permanent/secretar 
comisii de licență ori 
disertație 

  

 

 

 

5p 

 

5 puncte 
pentru 
fiecare 
activitate/ pe 
an 

1. Orar  
2. Secretar comisie licență/disertație 
3. Comisie de admitere  
4. Tutore anul I 
5. Coordonarea participării echipei de studenți ai secției de italiană la 

cea de-a VII-a ediție a concursului național de traducere literară și 
comentariu critic FESTLETTURA – Tinerii citesc Italia 2018, 
secțiunea Universitate, organizat de Asociația „Amici della lettura”, 
sub patronajul Ambasadei Italiei în România, al Institutului Italian 
de Cultură „Vito Grasso” din Bucureşti și al A.I.E. – Associazione 
Italiana Editori, cu sprijinul Editurii Marsilio (Italia). Rezultate 
obținute: premiul I. 

5p x 5 = 25p 

3.2. Activități de 
promovare UAIC 

 
Caravana UAIC; participare 
târguri, expoziţii, 
evenimente instituţionale 

  

 
5p 

5 
puncte/depla 
sare 

1. Curs demonstrativ de limba italiană (24 iulie) în cadrul Universității 
de vară „SummerIS”, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor 
Studențești din România – ANOSR, cu susținerea Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” + promovarea secției de italiană UAIC pe site și 
rețelele de socializare și în cadrul „Zilelor Porților Deschise” 

5p x 1 = 5p 

 
 

3.3. Responsabil 

evaluări 

 

 

ARACIS, UEFISCDI, 
CNECSDTI, etc. 

  

 
50p 

50 puncte / 
evaluare / 
membru 
echipă de 
lucru 

 

 

 

 

 

 

3.4. Organizare 

 

 

 

 

 

conferințe, congrese, colocvii 

 
 

internaţionale 

 

 
 

15p/5p 

coordonator 
–15 p / 
membru 
comitet 
organizare – 
5p 
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manifestări 
ştiinţifice 

şi şcoli de vară, 
demonstrabile cu link la 
pagina web 

 
 

naţionale 

 

 

 

10p/3p 

coordonator 
– 10 p / 
membru 
comitet 
organizare – 
3p 

 

3.5. 

Responsabilităţi 
Universităţii, facultăţilor şi 
în cadrul departamentelor 

 

Rector 
 

50p 
anual  
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CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

 în cadrul: conexe activităţilor de 
cercetare 

Prorectori, 
Director CSUD, 
Director 
FC/ID/IFR: 

 

45p 

  

Decani 40p 

Prodecani, 
Directori 
Departamente 
interdisciplinare, 
Director Şcoală 
Doctorală, 
Director ID, 
Director Centrul 
de Studii 
Europene, 
Grădina 
Botanică, Muzee, 
Staţiuni de 
Cercetare 

 

 

 

 

 

 

35p 

Director 
departament 
facultate 

 

30p 

Coordonator 
laborator, grup, 
colectiv 

 

10p 

 

 

 

3.6. 

Responsabilităţi 

 

 

 

Senatul Universității / 
Consiliul Facultăţii / 
Consiliul Departamentului 

Senat – 
Președinte 

30p 
 

 

 

 
anual 

 

Senat – 
vicepreședinte 

25p 

Senat – 
președinte al 
unei comisii de 
specialitate 

 

20p 

Senat – membru 15p 
Consiliul 10p 



Pagina 
15 

 

 

 

CRITERIUL 

 

Tipul 
activităţilor 

 

Categorii şi restricţii 

 

Subcategorii 

 

Punctaj 

Elementul 
pentru care 

se acordă 
punctajul 

 

Descriere 

   Facultăţii    
   Consiliul 

Departamentului 
5p   

 3.7. Membru în 
comisii ale 
universității 
avizate de Senat 

Comisia de Etică, Comisia 
pentru managementul 
calității, Comisia de 
regulamente, etc. 

  

 
10p 

anual 

/comisie 

 

 3.8. Membru în 
comisii concurs 

în vederea ocupării un post 
didactic ori de cercetare în 
învățământul universitar 

  

5 p 
comisie 

 

  

3.9. Membru 
comisii de 
d o c t o r a t  

 
 

admitere, îndrumare și 
susținere publică 

străinătate 5 p 

 

pentru 
fiecare 
activitate 

 

țară 2 p 

      

      TOTAL III: 30p 

NOTE: 
Indicatorul 1.1 se referă la capitole din lucrări de concepție unitară, în care autorii capitolelor au statutul de coautori ai cărții; se deosebește deci 
de indicatorul 1.5.3., infra, care vizează studii și articole cuprinse în volume colective ocazionale și în volume de comunicări prezentate la 
manifestări științifice. 

1. La subpunctele 1.1, 1.2 și 1.3, pentru lucrările reeditate se ia în considerare doar o singură ediție – cea indicată de autor. 

2. Un rezultat poate fi punctat o singură dată, la criteriul ales de candidat.  

Grila aprobata in Consiliul Facultatii din 29 noiembrie 2018.pdf 

Decan – Conf. univ. dr. Ioan Lihaciu 
Director departament – Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu Director 
departament – Lect. univ. dr. Ilie Moisuc 

 
11 ianuarie 2019 

Asist. dr. Corina-Gabriela Bădeliță 


