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FACULTATEA DE LITERE 

Lect. dr. Marius-Adrian Hazaparu 
 
 

Anexa nr. 1 

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

 

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 

Hazaparu, Marius-Adrian (2014), Teoria şi practica reportajului. O 
abordare din perspectiva funcţiilor limbajului, Iaşi, Editura 
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. ISBN: 978-973-703-911-8 
Link: http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-
15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-
functiilor-limbajului-1203/1 

  
Total: 30p 

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 

 

http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-functiilor-limbajului-1203/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-functiilor-limbajului-1203/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-functiilor-limbajului-1203/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-functiilor-limbajului-1203/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-functiilor-limbajului-1203/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/teoria-si-practica-reportajului-o-abordare-din-perspectiva-functiilor-limbajului-1203/1
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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) Service, Robert (2019): Lenin. O biografie, Iaşi, Polirom. 
Traducere din limba engleză de Marius-Adrian Hazaparu. 
ISBN: 978-973-46-7189-2 (15p) 

(2) Turda, Marius; Quine, Maria Sophia, (2019): Istorie şi rasism. 
Ideea de rasă de la Iluminism la Donald Trump, Iaşi, Polirom. 
Traducere din limba engleză de Marius-Adrian Hazaparu. 
ISBN: 978-973-46-7189-2 (15p) 

 
Total: 30p 

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. Articole, 
studii, recenzii 

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

 

 

autor / coautor 
de articol 

25p /15p  
fiecare articol 
sau recenzie 

(1) Hazaparu, Marius-Adrian; Teoderaşcu, Ionuţ (2019): „Presa 
studenţească românească, între instrument pedagogic şi 
mediu alternativ”, Saeculum, nr. 1, pp. 185-201 (15p) – 
indexat în EBSCO: 
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=
ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=1

https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
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38262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKF
x0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%
2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoca
l=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26
profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%
26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520  

 
Total: 15p 

recenzie 10p 
 

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 

 

 

recenzie 

 

5p 

 

https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12212245&AN=138262520&h=Pq2WXudjb4wGKOSUHR6tZaCNbaE%2fjvRYKFx0JKglBz3auPRqSgM7Lka67XazPV4LWlaWnRMjhb1gUQlxSg%2bKRw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12212245%26AN%3d138262520
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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 

 

 

(b)recenzie 
 

5p 

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 

Membru în colegiul redacţional al revistei Acta Iassyensia 
Comparationis, editată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi: http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=235&lang=ro (10p) 
 
Total: 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) 

Referent ştiinţific în boardul editorial al revistei Saeculum, editată de 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: 
https://revistasaeculum1943.wordpress.com/editorial-board/ (5p) 
 
Total: 5p 

 

 

 
 

1.7. Granturi 

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 

 

http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=235&lang=ro
http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=235&lang=ro
https://revistasaeculum1943.wordpress.com/editorial-board/
https://revistasaeculum1943.wordpress.com/editorial-board/
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ştiinţifice 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 

 

  

 
1.9. 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 

 

  

 

 

 

 
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) Dragoman, Dragoş (2019): „Dragoste profană şi dragoste 
divină la Julius Evola”,  vol. 47, nr. 1, pp. 47-56 (citare la p. 
55). Link: https://www.ceeol.com/content-files/document-
805968.pdf  

(2) Hriţcu, Elena-Luminiţa (2019): „BOOKS AND PRINTS IN THE 
ROMANIAN PRINCIPALITIES  DURING THE PHANARIOT 
CENTURY”, Journal of Romanian Literary Studies, nr. 19, pp. 
679-688 (citare la p. 680). Link: https://old.upm.ro/jrls/JRLS-
16/Rls%2016%2099.pdf  

(3) Roxana Patraş (2019) “Sentimentul «transcendenţei goale» 
în poezia eminensciană”, Studii eminescologice, 21, 2019, pp. 
71-95. Menţiune la p. 88. Link: http://www.bcu-
iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf  

(4) Lucreţia Pascariu (2019) “Mitul eminescian: viziunea «pro-
identitară» şi «pro-naţională»”, Studii eminescologice, 21, 
2019, pp. 153-166. Menţiune la p. 164. Link: 

https://www.ceeol.com/content-files/document-805968.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-805968.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-805968.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-805968.pdf
https://old.upm.ro/jrls/JRLS-16/Rls%2016%2099.pdf
https://old.upm.ro/jrls/JRLS-16/Rls%2016%2099.pdf
https://old.upm.ro/jrls/JRLS-16/Rls%2016%2099.pdf
https://old.upm.ro/jrls/JRLS-16/Rls%2016%2099.pdf
http://www.bcu-iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf
http://www.bcu-iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf
http://www.bcu-iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf
http://www.bcu-iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf
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http://www.bcu-iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf 
 
Total: 8p 

  1.11.2. Recenzii în publicații 
cu ISBN sau ISSN 

 5p 
fiecare 

recenzie 
(1) Graţiela Benga, “În oglindă”, în Orizont. Revistă a Uniunii 

Scriitorilor din România, anul XXXI, nr. 10 (1650), octombrie 
2019, p. 11. Link: 
http://revistaorizont.ro/arhiva/octombrie2019.pdf  

 
Total: 5p 

 1.12. Keynote 
speaker 

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

 

(a)/(b) 
 

10p / 5p 
fiecare 

conferință 

 

http://www.bcu-iasi.ro/docs/studii-eminescologice-nr21.pdf
http://revistaorizont.ro/arhiva/octombrie2019.pdf
http://revistaorizont.ro/arhiva/octombrie2019.pdf
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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 

(a) SCOPUS (2) 
(b) CEEOL (8) 
(c) EBSCO (3) 
(d) Biblioteca Academiei Române (2) 
(e) Biblioteca Centrală Universitară Iaşi (8) 
(f) Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti (2) 
(g) Biblioteca Centrală Universitară Timişoara (4) 
(h) Biblioteca Centrală Universitară Cluj (3) 
(i) lib.washington.edu (3) 
(j) ISSN – Biblioteca Naţională a României (5) 
(k) Worldcat (7) 
(l) KVK (4) 

 
Total: 100p 

 
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 

10p 
 
 
Total: 10p 

 

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 (1) Actualizarea bibliotecii digitale cu 50 de volume noi în format 
pdf. Notă explicativă: Începînd cu anul 2015, am pus bazele unei 
biblioteci digitale cu materiale de referinţă din domeniul 
jurnalismului şi cel al ştiinţelor informării şi comunicare. 
Înfiinţarea acesteia a survenit ca urmare a constatării că 
studenţii noştri preferă să acceseze documente digitale în locul 
literaturii de specialitate în format tipărit. Biblioteca digitală, ce 
numără în momentul de faţă peste 250 de titluri în format 
electronic (documente pdf) vine în întîmpinarea nevoii 
studenţilor de a parcurge literatură de specialitate care nu se 
găseşte deocamdată în traducere românească. Resursele 
(disponibile pe un hard disk extern, proprietate personală) sînt 
folosite în special în elaborarea lucrărilor de licenţă şi includ 
volume de carte ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei, articole 
ştiinţifice, ghiduri, studii şi rapoarte din domeniile jurnalism 
(presă scrisă tipărită şi online, radio şi televiziune), comunicare 
publică, relaţii publice, publicitate. 

 
Total: 40p 

 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) Scriere creativă. Jurnalism narativ (anul III, sem I) – materiale 
suport pentru curs  

(2) Scriere creativă. Jurnalism narativ (anul III, sem I) – materiale 
suport pentru laborator  

(3) Comunicare vizuală şi design jurnalistic (anul III, sem I) – 
materiale suport pentru curs  

(4) Comunicare vizuală şi design jurnalistic (anul III, sem I) – 
materiale suport pentru laborator  
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(5) Introducere în sistemul mass-media – materiale suport 
pentru laborator (anul I, sem I)  

(6) Limba română. Discursul jurnalistic (anul I, sem I) – materiale 
suport pentru curs 

(7) Limba română. Discursul jurnalistic (anul I, sem I) – materiale 
suport pentru seminar 

(8) Limba română. Discursul jurnalistic (anul I, sem I) – materiale 
suport pentru laborator 

(9) Discursul jurnalistic (anul I, sem II) – materiale suport pentru 
seminar 

(10) Discursul jurnalistic (anul I, sem II) – materiale suport pentru 
laborator 

 
Total: 100p 

 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 

(1) Coordonarea clubului de lectură tematică al studenţilor de la 
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. În anul universitar 2018-
2019, tema este „Jurnalismul în literatură”. Întîlnirile 
membrilor clubului au loc în ultima joi a fiecărei luni şi 
presupun discuţii pe marginea volumelor recomandate spre 
lectură, vizînd aspecte precum temă, subiect, structură 
narativă, conturarea personajelor, reprezentări ale 
jurnalismului şi jurnaliştilor, limbă şi stil. Au fost propuse 
spre lectură volumele Cu sînge rece, de Truman Capote, 
Onoarea pierdută a Katharinei Blum, de Heinrich Böll, 
Foamea, de Knut Hamsun, Evelyn Waugh, Bomba zilei, Annie 
Proulx, Ştiri de acasă, Gabriel García Márquez, Ştiri despre o 
răpire ŞI Ryszard Kapuściński, Împăratul. Întîlnirile au loc în 
sala G110, în intervalul 18-20. Clubul numără în prezent 30 
de membri. (5p) 

(2) Implementarea şi utilizarea platformei Schoology, o aplicaţie 
online de LMS (Learning Management System), ca formulă 
de e-Learning adiacentă întîlnirilor de la cursuri, seminarii şi 
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laboratoare; (5p) 
(3) Coordonarea practicii de laborator în cadrul disciplinei 

Introducere în sistemul mass-media (5p) 
(4) Organizarea de întîlniri între studenți și angajați ai unor 

companii locale (în decembrie a avut loc o întîlnire la care a 
fost invitată Diana Niculăeş, Content & Marketing Manager 
la Romsoft. Aceasta a discutat cu studenţii despre identitate 
de brand, rolul designului în construirea şi menţinerea 
identităţii de brand, cu exemple şi situaţii concrete din 
practică. Întîlnirea, cu tot cu discuţii, a durat două ore şi au 
participat aproximativ 20 de studenţi) (5p) 

 
Total: 20p 
 

  
 

2.7. Conducere 
de doctorat 

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

  
10p 

 
teză finalizată 

 

    5p teză finalizată  

  

2.8. Coordonarea 
lucrărilor 

 

de licență/disertație/lucrări 
de grad 

  

 
2p 

 

lucrare 
susţinută 

Coordonator al următoarelor lucrări de licenţă şi disertaţie susţinute 
în sesiunea iulie 2019: 
 

(1) Blăjuţă Teodora Cătălina, Imaginea comunităţii LGBTQ în 

presa românească actuală. Stereotipuri, prejudecăţi şi 

corectitudine politică 

(2) Creangă Aryna-Alexandra, lucrare de disertaţie: Mărci ale 

empatiei în interviul de presă scrisă 

(3) Scutariu Răzvan-Ionuţ, Investigaţia de presă în jurnalismul 

sportiv. Cazul Football Leaks  

(4) Maţcu Mara, Titlul jurnalistic în era digitală. Strategii 

discursive de captare a audienţei 

(5) Rotaru Elena-Adina, Dincolo de mainstream. Jurnalism 

alternativ în spaţiul mediatic românesc  

Total: 10p 
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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) Stat de funcţiuni şi plan de învăţămînt  
(3) Tutore la anul I 
(4) Membru în comisia de licenţă 

 
Total: 20p 

3.2. Activități de 
promovare UAIC 

 
Caravana UAIC; participare 
târguri, expoziţii, 
evenimente instituţionale 

  

 
5p 

5 
puncte/depla 
sare 

(1) Prezentarea ofertei academice de la specializarea Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării în cadrul evenimentului Zilele 
Porţilor Deschise – 13 aprilie 2019 

(2) Organizarea unei vizite în redacţia Radio Iaşi cu un grup de 
20 de liceeni  în cadrul evenimentului Zilele Porţilor Deschise 
– 13 aprilie 2019 

(3) Tutore în cadrul proiectului Vreau să fiu student la Litere! - 
Şcoală de vară pentru elevi (LiteratIS) – 24 aprilie 2019 

 
Total: 15p 
 
 

 
3.3. Responsabil 

evaluări 

 

 

ARACIS, UEFISCDI, 
CNECSDTI, etc. 

  

 
50p 

50 puncte / 
evaluare / 
membru 
echipă de 
lucru 

Responsabil cu evaluarea ARACIS a secţiei de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării 
 
Total: 50p  

 

 

 

 

 

3.4. Organizare 

 

 

 

 
 

conferințe, congrese, colocvii 

 
 

internaţionale 

 

 
 

15p/5p 

coordonator 
–15 p / 
membru 
comitet 
organizare – 
5p 

 



Pagina 16  

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 

Membru în Consiliul Facultăţii de Litere (10p) 
 
Membru în Consiliul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură Comparată (5p) 
 
 
Total: 15p 

Senat – 
vicepreședinte 

25p 

Senat – 
președinte al 
unei comisii de 
specialitate 

 

20p 

Senat – membru 15p 
Consiliul 10p 
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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 

      

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 
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Criterii Punctajul fără coeficient de 

ponderare 

Punctajul multiplicat cu un coeficient de ponderare 

de 1,25 

Activitatea de cercetare 177 221,25 

Activitatea didactică 180 225 

Activitatea instituţională 130 162,5 

TOTAL 487 608,75 

 
 
 

Data completării: 
8 ianuarie 2020 

Lect. dr. Marius-Adrian Hazaparu 
Facultatea de Litere, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
 


