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Anexa nr. 1 

Formularul de auto-evaluare a performanțelor, în anul 2019, în vederea obținerii unuispor de performanţă academică în anul 2020  
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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 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2047260999_Mihaela_Secrieru
https://scholar.google.com/citations?user=HPBnwyIAAAAJ&hl=en
https://uaic.academia.edu/MihaelaSecrieru
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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. 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 

2019                  25 puncte 
1. Mihaela Secrieru, Studiu lingvistic asupra exprimării noţiunii de posesie 

în limba română (cu privire specială asupra morfosintaxei). in 
"Philologica Jassyensia", an XV, nr 1 (29), 2019, ISSN 1841-5377, p. 
137-150, http://www.philologica-jassyensia.ro/list_art.php?id_r=30  
WOS:000440382200007 

 

http://www.philologica-jassyensia.ro/list_art.php?id_r=30
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recenzie 10p 
2019................20 puncte 
1. Mihaela Secrieru: Alina Pamfil, Didactica literaturii. Reorientări, 

Bucureşti, Editura Art, 2016, 320 p., in Dacoromania, 30, XXIV, 2019, 
nr 1. Cluj Napoca, p 95-98, http://www.dacoromania.inst-
puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20[Pages
%2095%20-%2098].pdf ISSN: 0373-1545, ISSN 1582-4438 ISI* 
Clarivate Analytics WOS:000413869500007. (+ Indexing databases: 
ERIH PLUS, since 2014 EBSCO, since 2014 MLA – Modern Language 
Association, since 2012 Ulrich's Periodicals Directory, since 2012 
LBO – Linguistic Bibliography Online, since 2012 Scopus I.D. 
21100224428, indexat din 2011) 

2. Mihaela Secrieru: Patricia Bou-Franch (ed.), Exploring language 
aggresion against women, Amsterdam: John Benjamins, 2016. PP. 
159, in Dacoromania, 30, XXIV, 2019, nr 1. Cluj Napoca, p. 102-104. 
http://www.dacoromania.inst-
puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20[Page
s%20102%20-%20104].pdf ISSN: 0373-1545, ISSN 1582-4438 
ISI* Clarivate Analytics WOS:000413869500007. (+ Indexing 
databases: ERIH PLUS, since 2014 EBSCO, since 2014 MLA – 
Modern Language Association, since 2012 Ulrich's Periodicals 
Directory, since 2012 LBO – Linguistic Bibliography Online, since 
2012 Scopus I.D. 21100224428, indexat din 2011). 

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 

 

http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20%5bPages%2095%20-%2098%5d.pdf
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20%5bPages%2095%20-%2098%5d.pdf
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20%5bPages%2095%20-%2098%5d.pdf
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20%5bPages%20102%20-%20104%5d.pdf
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20%5bPages%20102%20-%20104%5d.pdf
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2019_1/30_XXIV_(2019_nr.%201)%20%5bPages%20102%20-%20104%5d.pdf
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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 

2019                   20 puncte 
Mihaela Secrieru, Din nou despre apoziţie. Polemici încă actuale. Elemente 

de reconciliere, in vol. Studii lingvistice. În memoriam Cristina 
Călărașu, Camelia Ușurelu (editor), Editura Universității din 
București, 2019, p. 399-410. ISBN 978-606-16-1027-3. 

Mihaela Secrieru, LINIILE CORPORALE UMANE ‒ O ABORDARE 
SEMIOTICĂ CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ   Din dragoste de dascăl 
şi de voroavă: omagiu doamnei profesor Elena Dragoş, la 
aniversare, Adrian Chircu, Maria Aldea (ed.), Editura Casa Cărţii 
de Ştiinţă, 2019, ISBN 978-606-17-1478-0, p 276-285. 
www.casacartii.ro 

 
(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 

2019              2 puncte 
Mihaela Secrieru, Studiu introductiv în Elena-Laura Bolotă, Metode 

didactice pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Clasele 
V-XII, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2019, p. 7-8. ISBN 
9789731523873 

 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 

10 puncte 
Redactor sef Revista Initieri didactice, Ed UAIC., ISSN 1841-5407.  
   

http://www.casacartii.ro/
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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) 

15 puncte 
Referent ştiinţific al lucrării Elena-Laura Bolotă, Metode didactice pentru 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Clasele V-XII, Casa Editorială 
Demiurg, Iaşi, 2019, p. 7-8. 

2017+ Referent ştiinţific Editura Stef  http://stef.ro/   
http://stef.ro/referenti/ 

2010+ Membra a Asociaţiei “A Philippide”, de pe lângă Institutul 
Academiei Romane “A Philippide”, Iaşi. 

2 x 7 p. = 14 puncte 
2017+. - Membra Societas linguistica europea,  

http://www.societaslinguistica.eu/members/member-
list.php?letter=S http://www.societaslinguistica.eu/  
http://www.linguisticsociety.eu/  

2017+ – Membră a Société internationale de linguistique et philologie 
romane- SLIR http://www.slir.org/societe/les-membres/# 

 
 
 

 
 
 
 

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 

2019                          15 puncte 
Tutore, în cadrul proiectului „Reducerea riscului de abandon și creșterea 
promovabilității prin dezvoltarea competențelor academice și psiho-
sociale ale studenților Facultății de Litere, anul I licență – STOP 
ABANDON! (2017-2020), acord de grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 
23.11.2017, finanțat MEN-UMPFE din Proiectul ROSE – Proiectul privind 
învățământul secundar Director de grant conf. univ. dr. Ileana Oana 
Macari. Valoarea proiectului: 681.261 lei. 

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

 

titular 

 

10p 

 
fiecare 
proiect 

 

http://stef.ro/
http://stef.ro/referenti/
http://www.slir.org/societe/les-membres/
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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 

 



Pagina 7  

  
 
 
 
 

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 

2019                 7 x 2 – 14 puncte 
1. ELENA-LAURA BOLOTĂ, Metode didactice pentru dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare. Clasele V-XII, Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2019 citează la pag 331 Secrieru, Mihaela, Bibliografie 
signaletică de didactică a limbii şi literaturii române: (1757-2010), 
3 vol.: Vol. 1: Sistematizare după criteriul apariţiilor lucrărilor: 
ordonare cronologică şi alfabetică. Vol. 2: Sistematizare după 
criteriul tematic. Vol. 3: Sistematizare după criteriul nominal al 
autorilor: indice de nume. Iaşi: PIM, 2011. 

2. ELENA-LAURA BOLOTĂ, Metode didactice pentru dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare. Clasele V-XII, Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2019 citează la pag 331: Secrieru, Mihaela, Didactica limbii 
române în contextul european al începutului de secol XXI, Editura 
Universitas XXI; Iaşi, 2009. 

3. ELENA-LAURA BOLOTĂ, Metode didactice pentru dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare. Clasele V-XII, Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2019 citează la pag 331: Secrieru Mihaela; Simona Moraru; 
Roxana-Doina Murarasu, Studii de didactică a limbilor moderne, 
Editura Universitas XXI, Iaşi, 2008. 

4. ELENA-LAURA BOLOTĂ, Metode didactice pentru dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare. Clasele V-XII, Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2019 citează la pag 331: Didactica limbii române, Editura Ovi 
Art, Iaşi, 2004. 

5. ELENA-LAURA BOLOTĂ, Metode didactice pentru dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare. Clasele V-XII, Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2019 citează la pag 331: Didactica limbii române. Pentru 
studenţii Fcultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de 
titularizare, definitivat, grade didactice, ediţia  a III-a, iaşi, Sedcom 
Libris, 2006.  

6. MARCELA BURNETE, Valori semantice și funcții sintactice 
polifuncționale ale subordonării în limba română, [teza de dr. 
publicata on line], Chisinau, 2019, citeaza la p 139,. SECRIERU, M. 
Nivelul sintactic al limbii române. Iași: Sedcom Libris, 2007 

7. POPOVA VALENTINA, Metodologia predării notiunilor de teorie 
literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic, 
[teza de dr. publicata], Chisinau, 2019, citeaza la p 139, Secrieru M. 
Didactica limbii romane, StudIs, Iasi, 2003. 

8.  
 

  1.11.2. Recenzii în publicații 
cu ISBN sau ISSN 

 
5p 

fiecare 
recenzie 

 



Pagina 8  

 
1.12. Keynote 
speaker 

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

 
(a)/(b) 

 
10p / 5p 

fiecare 
conferință 

Internaţionale 
2019            7x 10 - 70 puncte 
Serie de Conferinţe susţinute la Universitatea din Geneva, Elvetia, intre 

18-24 martie 2019  
https://www.unige.ch/lettres/roman/index.php/download.../533/ 

1. Presentation - UAIC University Langue, Culture et Civilisation 
Roumaines à l’Université de Iași (19.03.2019) 

2. The Semiotics of Romanian proverbs (20.03.2019, 09:30) 

3. The Linguistic Policy of the Moldavian Republic with Regard to 
the Romanian Language (20.03.2019, 10:30) 

4. Exploring the Romanian Linguistics (22.03.2019, 18:30) 

5. Hegemony of the masculine over the feminine gender in the 
Romanian language (21.03.2019, 18:30) 

6. Linguistics café talk (23.03.2019, 10.00) 

7. 04-11 mai 2019 Serie de Conferinţe susţinute la Universitatea din 
UDINE, Italia 

 

 

 

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 

 

https://www.unige.ch/lettres/roman/index.php/download_file/view/783/533/
https://www.unige.ch/lettres/roman/index.php/download_file/view/783/533/


Pagina 9  

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CRITERIUL I –  
291 puncte 
 
 

  
 
 
 
 

2p 

 
 

fiecare 
prezență 

/lucrare până 
la un 

maximum de 
100p 

100 de puncte 
intrari: 69+ 68 +93+4+ 5+ 1  x 2puncte  = 241 puncte 

KVK status 69 treffer ins  54 Katalogen, cf.  
http://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-  
Swissbib 7 treffer ingesamt 
BVB 5treffer ingesamt 
KOBV Berlin Brandenburg 4 treffer ingesamt 
Osterreischer Bibliotek Verbund 8 treffer ingesamt 
SWB 5 treffer ingesamt 
NEBIS 7 treffe ingesamt 
Russiche Staatsbibliotek 2 treffer ingesamt 
Verbundkatalog GBV 7 treffer ingesamt 
SUDOC Franzosischer Verbundkatalog 1 treffer 
Britischer Verbundkatalog COPAC 7 treffer 
Verbundkatalog Kanada 3 treffer 
WorldCatIdentities 68 library holdings 21 works in 50 publications, 
cf. 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mihaela/My%20Documents/M
y%20documents%20Mihaela/ACTE%20CATEDRA/Rapoarte%20cercetar
e%20anuale/Raportare%20TITEI%202017/Secrieru,%20Mihaela%20[W
orldCat%20Identities].htm 
-cautare prin ROLINEST in "Biblioteci universitare și de cercetare" 
găsite 93 ( din care BCU Iasi 58 înregistrări regăsite)  
http://www.bcu-iasi.ro/baze-de-date-stiintifice#tab5 

 
II
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2.1. Evaluare 
studenţi 

   
 
 

SUMA 

suma 
punctajelor 

anuale 
obținute în 

perioada care 
face obiectul 

raportării 

10 puncte 

http://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-
http://www.bcu-iasi.ro/baze-de-date-stiintifice#tab5
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2.2. Cursuri şi 
manuale 
universitare 

 

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

 

40p 

40 puncte la 
100 pagini / 

număr de 
autori 

 

 

2.2.2 – pentru prima ediție 

 
(b) publicate la 
alte edituri 

 

20p 

20 puncte la 
100 pagini / 

număr de 
autori 

2019                480,4 puncte 
Cursuri pentru Istoria sintaxei şi Lingvistica generala si aplicata 
Mihaela Secrieru, Novum glossarium sintacticum. Companion de termeni 

sintactici (prin definiţii şi teorii), Editura Stef, Iaşi, 2019, 741 p. 
ISBN. 978-606-028-293-8.... 148, 2 puncte 

Mihaela Secrieru, Terminologia sintactică esenţială în lucrări de 
gramatică româneşti şi străine, Editura Stef, Iaşi, 2019, 1301 p. 
ISBN 978-606-028-294-5.    260, 2 puncte  

Cursuri pentru studentii internationali (tip Erasmus) Licenta 
Mihaela Secrieru, THE SYNTACTIC LEVEL OF  THE ROMANIAN 

LANGUAGE, Editura Stef, Iaşi, 2019, 360 p. ISBN 978-606-028-
295-2.       72 puncte 

2.2.3. pentru edițiile 
revizuite și adăugite 

se va acorda 
jumătate din 

20p / 10 
p 

(a) 20 puncte 
la 100 pagini 

2019 ...................254,10 
Mihaela Secrieru, Novum glossarium sintacticum. Companion de termeni 

sintactici (prin definiţii şi teorii), Editura Stef, 2019, 741 p. Cd-
book ISBN. 978-606-028-301-0. .....= 74,1 p 

Mihaela Secrieru, Bazele sintaxei. Corpusul bibliografic al studiilor 
româneşti de sintaxă teoretică şi aplicată (1619-2014), Editura 
Stef, Iaşi,  2019, CD book, ISBN 978-606-028-300-3.      499 pag.           
=  49,9 p 

Mihaela Secrieru, Terminologia sintactică esenţială în lucrări de 
gramatică româneşti şi străine, Editura Stef, Iaşi, 2019, 1301 p. 
Cd-book ISBN 978-606-028-302-7..... = 130,1 p. 
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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 

40 puncte 
Realizarea unei biblioteci pentru studenţi şi specialişti, prof. masteranzi, 
drd. etc. De Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul 
gimnazial şi liceal (cuprinzȃnd didactici ale specialităţii, programe din 
diferiţi ani, manuale şcolare din diferiţi ani şi în vigoare, auxiliare, 
metodici istorice  publicaţii de specialitate, proiecte didactice-model, fişe 
de lucru, fişe de evaluare etc.) 
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 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 

2019 ...........................10x10 – 100 puncte 
1. Programă și materiale curs/ Semiotica şi comunicare, an I Masteratul 

de lingvistică generală 10 p.  
2.Programă și materiale seminar Semiotica şi comunicare, an I 

Masteratul de lingvistică generală: 
3. Programă și materiale curs: Sintaxa limbii române Ro A anul II, 

(Licență) = 10 p. / 
4.Programă și materiale seminar  Sintaxa limbii române Ro A anul II, 

(Licență) = 10 p. 
5. Programă și materiale curs/  Istoria sintaxei an I Masteratul de 

lingvistică generală  10 p. 
6. Programă și materiale seminar Istoria sintaxei an I  Masteratul de 

lingvistică generală 10 p. 
7. Programă și materiale curs / Lingvistica generala si aplicata anul II 

Masteratul de lingvistică generală. :      10 p.  
8.Programă și materiale seminar Lingvistica generala si aplicata anul II 

Masteratul de lingvistică generală. :      10 p. 
9. Materiale didactice universitare pentru seria de Cursuri 

internationale din 06.-10.-mai 2019 Romanian Language, culture 
and civilization Universita degli Studi, Udine Italia Palazzo 
Antonini, Università di Udine, Italia. 

10. Materiale didactice universitare pentru seria de  Prelegeri masterale 
deschise, Feminism si comunism. Abordari beletristice contemporane, 
participa drd. UGAL drd. Madalina Asaftei, 11 aprilie 2019. 

 

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

   
 

10p 

10 puncte la 
100 pagini / 

număr de 
autori 
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 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  

  

2.8. Coordonarea 
lucrărilor 

 

de licență/disertație/lucrări 
de grad 

 

 

 

Total Criteriul II 

892,5 

  
 

2p 

 

lucrare 
susţinută 

2019                               4x 2 p + 8 puncte 
Lucrări de licenţă 
Februarie 2019 . 1 candidat 
Disertaţii 
Iunie 2019 1 candidat 
Îndrumare lucrări grad I 
2019 – 2 candidati 
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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 

2019 .................5x5 -       25 puncte 
1. Membra comisie sustinere grad I, jud Iasi Brateni, noiembrie 2019 
2. Membra comisie sustinere grad I  Socrujeni, jud Botosani Facultatea 

de Litere, noiembrie 2019 
3. Membră comisie Gradul didactic II, Facultatea de Litere, 2019 
4.  Membră comisie elaborare subiecte de examen Facultatea de Drept. 

Iulie  2019 
5.  Membră comisie colocviu gr. did. I, Facultatea de Litere, 2019,  

 

3.2. Activități de 
promovare UAIC 

 
Caravana UAIC; participare 
târguri, expoziţii, 
evenimente instituţionale 

  
 

5p 

5 
puncte/depla 
sare 

5 puncte 
2019. expoziţie cu lucrari de specialitate, 9 volume personale expuse la 
Zilele portilor deshise, Zilele Universitatii, facultatea de Litere, coord 
Alina. Titei, cf . mail. intern 

 
3.3. Responsabil 

evaluări 

 
 

ARACIS, UEFISCDI, 
CNECSDTI, etc. 

  
 

50p 

50 puncte / 
evaluare / 
membru 
echipă de 
lucru 

2019 .................. 2 x 50 puncte - 100 puncte 
Membră comisie experti ARACIS  
pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/378 
 
Membra comisie Evaluare proiecte UEFISCDI cf.  pagina personala de 
expert UEFISCDI   
https://uefiscdi.ro/UserFiles/File/.../SECRIERU%20MIHAELA.pdf 

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/378/
https://uefiscdi.ro/UserFiles/File/comisii_2009/comisia_3/SECRIERU%20MIHAELA.pdf
https://uefiscdi.ro/UserFiles/File/comisii_2009/comisia_3/SECRIERU%20MIHAELA.pdf
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3.4. Organizare 
manifestări 
ştiinţifice 

 
 
 
 
 

conferințe, congrese, colocvii 
şi şcoli de vară, 
demonstrabile cu link la 
pagina web 

 
 

internaţionale 

 
 
 

15p/5p 

coordonator 
–15 p / 
membru 
comitet 
organizare – 
5p 

 

 
 

naţionale 

 
 
 

10p/3p 

coordonator 
– 10 p / 
membru 
comitet 
organizare – 
3p 

2019                       2 x 10 p – 20 puncte 
Organizare si coord. Simpozion stiintific studentesc, Ion Diaconescu 25 

de ani de nefiinta, ian. 2019, în cadrul Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza Iaşi, Facultatea de Litere. 

Organizare si coord.  Nicolae Draganu, un savant roman – 80 de ani de la 
moarte, dec. 2019. în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 
Facultatea de Litere. 

 

3.5. 

Responsabilităţi 
Universităţii, facultăţilor şi 
în cadrul departamentelor 

 
Rector 

 
50p 

anual  

 

 

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 

2019                         10 puncte 
Membră în Comisia de disciplină, Facultatea de Litere, 
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3.8. Membru în 
comisii concurs 

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

5 p 
comisie 

2019                                  10 puncte 
Membră comisie promovare, lect 10, UAIC, Facultatea de Litere, Decizia 

1461/ 19.12.2019. 
Membra comisia promovare, Universitatea Sapientia, Târgu Mures ( in 
curs). 

3.9. Membru 
comisii de 
d o c t o ra t  

admitere, îndrumare și 
susținere publică 

TOTAL CRITERIUL III 
170 puncte 

străinătate 5 p 
pentru 
fiecare 
activitate 

țară 2 p 

Total punctaj 2019 1353,50 

Criteriul I 291 

Criteriul II 892,50 

Criteriul III 170 

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 

09. 01. 2020  prof. Mihaela Secrieru 
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