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Clarificări 
referitoare la aplicarea Art.10, alin. 6) și 7) al 

Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 

aprobată prin Hotărârea Senatului UBB nr. 3000/16.02.2015 

 

Domeniul Matematică 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Indicator 
Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul II 

Profesor universitar/ Cercetător 

științific gradul I 

I ≥ 3,125 ≥ 6,25 

Irecent ≥ 1,875 ≥ 3,125 

C ≥ 6 ≥ 12 

 

 

Domeniul Informatică 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Indicator 
Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul II  

Profesor universitar/ Cercetător 

științific gradul I 

P 40p 70p 

C 
48, din care 12p în forumuri de 

minim tip B 

120, din care 40p în forumuri de 

minim tip B 

Perspectiva d) 36 60 
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Domeniul Fizică 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Domeniu de activitate 
Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul II 

Profesor universitar/ Cercetător 

științific gradul I 

A1 ≥1 ≥ 2 

A2 ≥ 2,5 ≥ 5 

A3 ≥ 1 ≥ 2 

Total ≥ 4,5 ≥ 9 

 

Domeniul Chimie 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Domeniu de 

activitate 

Conferențiar 

universitar 

Cercetător 

științific gradul 

II 

Profesor universitar 

Cercetător 

științific gradul 

I 

A1 3 0 9 0 

A 2.1. 

(Articole în reviste 

cotate ISI Thomson 

Reuters) 

Minim 23 articole dintre care 15 în 

reviste internaționale 

Factorul de impact cumulat al articolelor 

publicate, minim 23 

Minim 44 articole,dintre care 29 în 

reviste internaționale 

Factorul de impact cumulat al articolelor 

publicate, minim 50 și autor principal/ 

corespondent pe minim 13 articole 

A 2.2. 

(Granturi/ proiecte 

câștigate prin 

competiție*) 

Membru în echipe: minim 3 
Director/ responsabil: minim 1 

Membru în echipe: minim 3 

A2 29 29 54 54 

A3 15 15 50 50 

Total 47 44 113 104 
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*Calitatea de membru în echipa unui grant trebuie susținută cu documente care atestă publicarea a cel puțin unei lucrări raportate în 

cadrul fiecăruia din cele trei granturi. Calitatea de director în programe din fonduri structurale se are în vedere la evaluarea implicării în 

dezvoltarea instituțională. 

 

 

Domeniul Inginerie Chimică, Inginerie Medicală, Știința Materialelor și Nanomateriale 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Indicator 
Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul II 

Profesor universitar/ Cercetător 

științific gradul I 

NT ≥ 19 ≥ 31 

NP ≥ 6 ≥ 12 

FIC ≥ 9 ≥ 16 

NC ≥ 20 ≥ 40 

 

 

Domeniul Biologie 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Parametrul 
Conferențiar 

universitar 

Cercetător științific 

gradul II 

Profesor 

universitar 

Cercetător 

științific gradul 

I 

Ʃ1-2 (recunoaștere internațională) 90 125 160 190 

Ʃ1-15 (performanță totală) 250 250 400 400 
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Domeniul Geologie 

 

  STANDARDE MINIMALE 

Criteriu Indicator 
Conferențiar 

universitar 

Cercetător 

științific gradul 

II 

Profesor 

universitar 

Cercetător 

științific 

gradul I 

C1 I1-I2 ≥ 25 ≥ 31,5 ≥ 37,5 ≥ 44 

C2 I3 ≥ 5 ≥ 6,5 ≥ 7,5 ≥ 9 

C3 I4-I5 ≥ 1,4 ≥ 2,5 ≥ 4 ≥ 5 

C4 I6-I11 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 5 

C5 I12-I16 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 3 ≥ 3 

C6 I17-I18 Nu este cazul Nu este cazul ≥ 5 ≥ 5 

C7 I19-I20 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 12,5 ≥ 12,5 

C8 I21 ≥ 3,7 ≥ 2,5 ≥ 10 ≥ 7,5 

 Punctaj total I1-I21 ≥ 40,7 ≥ 48,6 ≥ 84,5 ≥ 91 
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Domeniul Geografie 

 

  STANDARDE MINIMALE 

Criteriu Indicator 
Conferențiar 

universitar 

Cercetător 

științific gradul 

II 

Profesor 

universitar 

Cercetător 

științific 

gradul I 

C1 I1-I2 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30 

C2 I3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 

C3 I4-I5 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 3 ≥ 3 

C4 I6-I11 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 4 

C5 I12-I16 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 

C6 I17-I18 Nu este cazul Nu este cazul ≥ 4 ≥ 4 

C7 I19-I20 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 10 ≥ 10 

C8 I21 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 8 ≥ 6 

 Punctaj total I1-I21* ≥ 33,125 ≥ 39,375 ≥ 76,875 ≥ 81,875 

 

*Creșterea cu 25% a fost aplicată punctajului total CNATDCU pentru indicatorii I1-I21 
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Domeniul Ingineria Mediului 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Domeniu de 

activitate 

Conferențiar 

universitar 

Cercetător științific 

gradul II 

Profesor 

universitar 

Cercetător 

științific gradul 

I 

A1 ≥ 120 Opțional ≥ 210 Opțional 

A2 ≥ 437,5 ≥ 437,5 ≥ 625 ≥ 625 

2.1 – Articole in 

extenso – în reviste 

cotate ISI 

n≥ 8 

40x∑FI≥ 312,5p 

≥ 312,5p 

n≥ 8 

40x∑FI≥ 312,5p 

≥ 312,5p 

n≥ 16 

40x∑FI≥ 500p 

≥ 500p 

n≥ 16 

40x∑FI≥ 500p 

≥ 500p 

2.2 Brevete de 

invenție 

neschimbat neschimbat neschimbat neschimbat 

2.3 Articole indexate 

în baze de date 

internaționale 

ISI/BDI 

≥ 10 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 20 

2.4 Granturi/ 

proiecte câștigate 

prin competiție 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 

 

≥ 2 

 

A3 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 90 ≥ 90 

Total ≥ 617,5 ≥ 617,5 ≥ 925 ≥ 925 
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Domeniul Filologie 

 

 STANDARDE MINIMALE 

Domeniu de activitate 
Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul II 

Profesor universitar/ Cercetător 

științific gradul I 

A1 ≥ 50 ≥ 100 

A2 ≥ 150 ≥ 300 

A3 ≥ 10 ≥ 30 

Total ≥ 210 ≥ 430 

 

 

Domeniul Istorie și Studii Culturale (Propunerea Facultății de Litere) 

 

STANDARDE MINIMALE 

Criteriul Denumirea criteriului Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul 

II 

Profesor universitar/ 

Cercetător științific 

gradul I 

C1 - CDI Carte de unic autor bazată pe teza 

de doctorat 

Publicarea cărții Publicarea cărții 

C2 - CDI Suma punctajelor pentru indicatorii 

I2-I9 

75 125 

C3 - CDI, DID, 

RIA 

Punctajul total pentru indicatorii I1-

I19 

200 300 
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Domeniul Istorie și Studii Culturale (Propunerea Facultății de Istorie și Filosofie) 

 

STANDARDE MINIMALE 

Criteriul Denumirea criteriului Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul 

II 

Profesor universitar/ 

Cercetător științific 

gradul I 

C1 - CDI Carte de unic autor bazată pe teza 

de doctorat 

Publicarea cărții Publicarea cărții 

C2 - CDI Suma punctajelor pentru indicatorii 

I2-I9 

75 125 

C3 - CDI, DID, 

RIA 

Punctajul total pentru indicatorii I1-

I19 
250 375 

 

Domeniul Filosofie 

 

STANDARDE MINIMALE 

Criteriul Denumirea criteriului Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific gradul 

II 

Profesor universitar/ 

Cercetător științific 

gradul I 

C1 
Numărul cărților prevăzute la 

indicatorul 1.1 
≥ 1 ≥ 2 

C2 
Suma punctajului pentru indicatorii 

1.1–1.3 
≥ 62,5 ≥ 112,5 

C3 
Suma punctajului pentru indicatorii 

1.4 și 1.5 
≥ 75 ≥ 125 

C4 
Suma punctajului pentru indicatorii 

1.6 și 1.7 
≥ 37,5 ≥ 50 
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Domeniul Științe Juridice 

 

STANDARDE MINIMALE 

Criteriul Denumirea criteriului Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific 

gradul II 

Profesor universitar/ 

Cercetător științific 

gradul I 

C1 Numărul de cărți ≥ 3 (1/1/2) ≥ 5 (2/1/3) 

C2 

Numărul de articole/ studii publicate în 

reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice 

sau în reviste indexate în baze de date 

internaționale recunoscute 

≥ 16 ≥ 25 

C3 

Numărul de articole/ studii publicate în 

reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice 

sau în reviste indexate în baze de date 

internaționale recunoscute, publicate după 

obținerea titlului de doctor 

≥ 6 ≥ 12 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 ≥ 48 ≥ 70 

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I9-I11 ≥ 3 ≥ 5 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I12-I24 ≥ 3 ≥ 5 

C7 
Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I24) 
≥ 60 ≥ 100 

C8 
Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I24) realizat după obținerea 

titlului de doctor 

≥ 30 ≥ 50 
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Domeniul Psihologie 

 

STANDARDE MINIMALE 

 
Criteriu Indicator 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

Domeniul 

A 

C1 I1+...I5 ≥ 16p ≥ 32p 

C2 I6+...I11 ≥ 11p ≥ 20p 

C3 I12+...I16 ≥ 22p ≥ 44p 

C4 I17+...I30 ≥ 12p ≥ 21p 

C5 I31+...I42 ≥ 22p ≥ 38p 

TOTAL A I1+...I42 ≥ 83p ≥ 155p 

Domeniul 

B 

C6 I43+...I45 ≥ 5p ≥ 10p 

C7 I46+...I51 ≥ 21p ≥ 36p 

TOTAL B I43+...I51 ≥ 26p ≥ 46p 

Domeniul 

C 

C8 I52+...I60 ≥ 18p ≥ 30p 

TOTAL C I52+...I60 ≥ 18p ≥ 30p 

TOTAL GENERAL Punctaj total I1-I60 ≥ 127p ≥ 231p 
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Domeniul Științe ale Educației 

 

STANDARDE MINIMALE 

 
Criteriu Indicator 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

Domeniul 

A 

C1 I1+...I5 ≥ 14p ≥ 28p 

C2 I6+...I11 ≥ 12p ≥ 22p 

C3 I12+...I16 ≥ 27p ≥ 54p 

C4 I17+...I30 ≥ 12p ≥ 20p 

C5 I31+...I42 ≥ 19p ≥ 32p 

TOTAL A I1+...I42 ≥ 84p ≥ 156p 

Domeniul 

B 

C6 I43+...I45 ≥ 5p ≥ 10p 

C7 I46+...I51 ≥ 21p ≥ 36p 

TOTAL B I43+...I51 ≥ 26p ≥ 46p 

Domeniul 

C 

C8 I52+...I60 ≥ 18p ≥ 30p 

TOTAL C I52+...I60 ≥ 18p ≥ 30p 

TOTAL GENERAL Punctaj total I1-I60 ≥ 128p ≥ 232p 

 

 

 



 

12 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORATUL 

 

 

 

 

Domeniul Educație Fizică și Sport 

 

STANDARDE MINIMALE 

 
Criteriu Indicator 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

Domeniul 

A 

C1 I1+...I5 ≥ 7p ≥ 12p 

C2 I6+...I11 ≥ 7p ≥ 10p 

C3 I12+...I16 ≥ 20p ≥ 40p 

C4 I17+...I30 ≥ 9p ≥ 13p 

C5 I31+...I44 ≥ 8p ≥ 16p 

TOTAL A I1+...I44 ≥ 63,75p ≥ 113,75p 

Domeniul 

B 

C6 I45+...I47 ≥ 14p ≥ 20p 

C7 I48+...I53 ≥ 10p ≥ 15p 

TOTAL B I45+...I53 ≥ 24p ≥ 35p 

Domeniul 

C 

C8 I54+...I63 ≥ 18p ≥ 20p 

TOTAL C I54+...I63 ≥ 18p ≥ 20p 

TOTAL GENERAL Punctaj total I1-I63 ≥ 105,75p ≥ 168,75p 

 

 

 



 

13 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORATUL 

 

 

 

 

Domeniul Sociologie, Științe Politice și Administrative  

(Propunerea Facultății de Sociologie și Asistență Socială) 

 

STANDARDE MINIMALE 

Criteriul Denumirea criteriului Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific 

gradul II 

Profesor universitar/ 

Cercetător științific 

gradul I 

C1 Punctajul pentru indicatorul I1 ≥ 1,875 ≥ 3,75 

C2 

Numărul de articole care prezintă 

contribuții originale, în reviste cotate ISI sau 

indexate în cel puțin 2 din bazele de date 

internaționale recunoscute 

≥ 5 ≥ 7,5 

C3 
Numărul de cărți la care este unic autor, 

prim autor sau coordonator 
≥ 1 ≥ 2 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I18 ≥ 44,1 ≥ 75 

C5 Punctajul pentru indicatorul I9 ≥ 1 ≥ 3 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I5-I8 ≥ 1,25 ≥ 3,75 

C7 
Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I23) 
≥ 75 ≥ 125 

C8 
Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I23) acumulat după obținerea 

titlului de doctor 

≥ 37,5 ≥ 62,5 
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Domeniul Sociologie, Științe Politice și Administrative  

(Propunerea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, a Facultății de Studii 

Europene și a Facultății de Istorie și Filosofie) 

 

 

STANDARDE MINIMALE 

Criteriul Denumirea criteriului Conferențiar universitar/ 

Cercetător științific 

gradul II 

Profesor universitar/ 

Cercetător științific 

gradul I 

C1 Punctajul pentru indicatorul I1 ≥ 1,5 ≥ 3 

C2 

Numărul de articole care prezintă 

contribuții originale, în reviste cotate ISI sau 

indexate în cel puțin 2 din bazele de date 

internaționale recunoscute 

≥ 4 ≥ 6 

C3 
Numărul de cărți la care este unic autor, 

prim autor sau coordonator 
≥ 1 ≥ 2 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I18 ≥ 35 ≥ 60 

C5 Punctajul pentru indicatorul I9 ≥ 1 ≥ 3 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I5-I8 ≥ 1 ≥ 3 

C7 
Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I23) 
≥ 75 ≥ 125 

C8 
Punctaj total (suma punctajului pentru 

indicatorii I1-I23) acumulat după obținerea 

titlului de doctor 

≥ 30 ≥ 50 
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Domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor  

(Propunerea Facultății de Studii Europene și a Facultății de Business) 

 STANDARDE MINIMALE 

Domeniu de activitate Conferențiar universitar Profesor universitar 

A1 ≥10 ≥ 15 

A2 ≥ 43,75 ≥ 87,5 

A3 ≥ 5 ≥ 15 

Total ≥ 58,75 ≥ 117,5 

 

 

 

Domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor  

(Propunerea Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor) 

 

 Criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la nivelul Facultății 

de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor au fost aprobate de către Senatul UBB prin Hotărârea 

nr. 30281/9.11.2015. 
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Domeniul Teologie (Propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă) 

 

Indicatori de performanţă (standarde minimale) Conferențiar universitar 

1. Titlul de „Doctor în Teologie” în disciplina/disciplinele înscrise 

în postul didactic pentru care candidează 
Titlul de doctor 

2. Trei (3) cărţi de autor la edituri de prestigiu, din care două (2) 

să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză 

teologică/propria linie de cercetare  

(În cazul publicării unei cărţi într-o limbă străină – inclusiv teza de 

doctorat –, se echivalează cu un studiu şi o comunicare de la 

criteriile 3 şi 4.) 

4 cărţi 

(3 pe teme specifice) 

4x15=60 p. 

(Calitatea de co-autor al unui volum să fie 

punctată prin împărţirea punctajului 15 la 

numărul de autori; calitatea de 

coordonator ştiinţific al unui volum să fie 

evaluată cu 5 puncte.) 

3. Douăsprezece (12) studii din care cinci (5) să se încadreze 

tematic în propriul culoar de expertiză teologică/propria linie de 

cercetare, iar unu (1) publicat în reviste de specialitate din 

străinătate 

(având în vedere faptul că pentru domeniul Teologie articolele de 

specialitate prezintă o reală contribuţie ştiinţifică şi dat fiind 

faptul că în actuala legislaţie ele nu sunt menţionate, acestea se 

pot echivala astfel: 5 articole de specialitate pentru un studiu, 

primind punctajul corespunzător acestuia) 

15 studii 

(6 pe teme specifice) 

1 în străinătate 

14x1+1x3 = 17 p.  

4. Şase (6) comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, 

din care cel puţin trei (3) să se încadreze tematic în propriul 

culoar de expertiză teologică/propria linie de cercetare, şi cel 

puţin două (2) să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi 

publicate în volume colective din străinătate  

8 comunicări 

(4 pe teme specifice) 

3 internaţionale 

5x1+3x3= 

14 p.   

5. Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu internaţional 

din străinătate şi din ţară; în reviste indexate ISI, ATLA, Religion 

and Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, 

Projesct Muse, CEEOL. 

2 p./ citare/autor 

Total 91 puncte 
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Indicatori de performanţă (standarde minimale) Profesor universitar 

1. Titlul de „Doctor în Teologie” în disciplina/disciplinele înscrise în 

postul didactic pentru care candidează 
Titlul de doctor 

2. Patru (4) cărţi de autor publicate la edituri de prestigiu, din care 

trei (3) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză 

teologică/propria linie de cercetare  

(În cazul publicării unei cărţi într-o limbă străină – inclusiv teza de 

doctorat –, se echivalează cu un studiu şi o comunicare de la 

criteriile 3 şi 4.) 

5 cărţi 

(4  pe teme specifice) 

5x15=75 p. 

(Calitatea de co-autor al unui volum să fie 

punctată prin împărţirea punctajului 15 la 

numărul de autori; calitatea de 

coordonator ştiinţific al unui volum să fie 

evaluată cu 5 puncte.) 

3. 18 studii din care şapte (7) să se încadreze tematic în propriul 

culoar de expertiză teologică/propria linie de cercetare, iar trei (3) 

publicate în reviste de specialitate din străinătate 

(având în vedere faptul că pentru domeniul Teologie articolele de 

specialitate prezintă o reală contribuţie ştiinţifică şi dat fiind faptul 

că în actuala legislaţie ele nu sunt menţionate, acestea se pot 

echivala astfel: 5 articole de specialitate pentru un studiu, 

primind punctajul corespunzător acestuia) 

22 studii  

(9 pe teme specifice) 

4 în străinătate 

18x1+4x3 = 30 p.  

4. Opt (8) comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, din 

care cel puţin cinci (5) să se încadreze tematic în propriul culoar 

de expertiză teologică/propria linie de cercetare, şi cel puţin (trei) 

3 să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi publicate în 

volume colective din străinătate  

10 comunicări, 

(6 pe teme specifice ) 

4 internaţionale 

6x1+4x3= 18 p.   

5. Prestigiul şi recunoaşterea în comunitatea academică naţională 

şi internaţională (visiting professor, membru în comisii de dialog 

teologic interconfesional şi interreligios, membru în comisii 

academice de specialitate, membru în colectivele redacţionale ale 

unor reviste de specialitate din străinătate, referent ştiinţific al 

unor edituri de prestigiu, premii şi distincţii academice naţionale şi 

internaţionale etc.) – (cel puţin 4) 

Cel puţin 5  

5x2=10 p. 

6. Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu internaţional din 

străinătate şi din ţară; în reviste indexate ISI, ATLA, Religion and 

Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, 

Projesct Muse, CEEOL. 

2 p./ citare/autor 

Total 133 puncte 
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Domeniul Teologie (Propunerea Facultății de Teologie Romano-Catolică) 

 

Indicatori de performanţă (standarde minimale) Conferențiar universitar 

1. Titlul de „Doctor în Teologie” în disciplina/disciplinele înscrise 

în postul didactic pentru care candidează 
Titlul de doctor 

2. Trei (3) cărţi de autor la edituri de prestigiu, din care două (2) 

să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză 

teologică/propria linie de cercetare  

(În cazul publicării unei cărţi într-o limbă străină – inclusiv teza de 

doctorat –, se echivalează cu un studiu şi o comunicare de la 

criteriile 3 şi 4.) 

3x15=45 p. 

3. Douăsprezece (12) studii din care cinci (5) să se încadreze 

tematic în propriul culoar de expertiză teologică/ propria linie de 

cercetare, iar unu (1) publicat în reviste de specialitate din 

străinătate 

(având în vedere faptul că pentru domeniul Teologie articolele de 

specialitate prezintă o reală contribuţie ştiinţifică şi dat fiind 

faptul că în actuala legislaţie ele nu sunt menţionate, acestea se 

pot echivala astfel: 5 articole de specialitate pentru un studiu, 

primind punctajul corespunzător acestuia) 

11x1+1x3= 14 p.  

4. Şase (6) comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, 

din care cel puţin trei (3) să se încadreze tematic în propriul 

culoar de expertiză teologică/ propria linie de cercetare, şi cel 

puţin două (2) să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi 

publicate în volume colective din străinătate  

4x1+2x3= 10 p.  

5. Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu internaţional 

din străinătate şi din ţară; în reviste indexate ISI, ATLA, Religion 

and Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, 

Projesct Muse, CEEOL. 

2 p./ citare/autor 

Total * 86 puncte 

 

* Este necesar cel puțin un studiu într-o revistă de specialitate sau într-un volum de studii din 

străinătate. 
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Indicatori de performanţă (standarde minimale) Profesor universitar 

1. Titlul de „Doctor în Teologie” în disciplina/disciplinele înscrise în 

postul didactic pentru care candidează 
Titlul de doctor 

2. Patru (4) cărţi de autor publicate la edituri de prestigiu, din care 

trei (3) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză 

teologică/propria linie de cercetare  

(În cazul publicării unei cărţi într-o limbă străină – inclusiv teza de 

doctorat –, se echivalează cu un studiu şi o comunicare de la 

criteriile 3 şi 4.) 

4x15=60 p. 

3. 18 studii din care şapte (7) să se încadreze tematic în propriul 

culoar de expertiză teologică/ propria linie de cercetare, iar trei 

(3) publicate în reviste de specialitate din străinătate 

(având în vedere faptul că pentru domeniul Teologie articolele de 

specialitate prezintă o reală contribuţie ştiinţifică şi dat fiind faptul 

că în actuala legislaţie ele nu sunt menţionate, acestea se pot 

echivala astfel: 5 articole de specialitate pentru un studiu, 

primind punctajul corespunzător acestuia) 

15x1+3x3= 24 p. 

4. Opt (8) comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, din 

care cel puţin cinci (5) să se încadreze tematic în propriul culoar 

de expertiză teologică/ propria linie de cercetare, şi cel puţin (trei) 

3 să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi publicate în 

volume colective din străinătate  

5x1+3x3= 14 p. 

5. Prestigiul şi recunoaşterea în comunitatea academică naţională 

şi internaţională (visiting professor, membru în comisii de dialog 

teologic interconfesional şi interreligios, membru în comisii 

academice de specialitate, membru în colectivele redacţionale ale 

unor reviste de specialitate din străinătate, referent ştiinţific al 

unor edituri de prestigiu, premii şi distincţii academice naţionale şi 

internaţionale etc.) – (cel puţin 4) 

4x2=8 p. 

6. Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu internaţional din 

străinătate şi din ţară ; în reviste indexate ISI, ATLA, Religion and 

Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, 

Projesct Muse, CEEOL. 

2 p./ citare/autor 
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* În plus, editarea unui volum de specialitate în țară se echivalează cu un studiu din țară (1 p), iar pentru editarea unui 
volum de specialitate apărut la o editură de specialitate din străinătate se acorda 2p. 
Introducerile la volume sunt luate în considerare la echivalări, conform Condițiilor suplimentare din OM nr. 6560/2012 
Anexa 32, punctul II.1.  
Nu se consideră publicații științifice (articole de specialitate) scrierile apărute în buletine parohiale sau școlare, articolele 
informative legate de evenimente bisericești, discursurile, meditațiile.  

 

 

Domeniul Teologie (Propunerea Facultății de Teologie Greco-Catolică) 

 

Creşterea cu 25% a punctajului minimal pentru indicatorii referitori la cercetare 

aferenţi domeniului Teologie trebuie să se verifice numai în indicatorii 2 [cărţi], 3 [studii] sau 

4 [comunicări], creşterea putându-se verifica fie numai la unul dintre aceşti indicatori, fie 

prin distribuirea per ansamblu pe toţi trei indicatorii, atât pentru posturile de conferenţiar 

universitar, cât şi pentru cele de profesor universitar.  

 

 

Domeniul Teologie (Propunerea Facultății de Teologie Reformată) 

 

 În cazul candidaților din domeniul Teologiei Reformate, fiecare candidat trebuie să 

corespundă cerințelor minimale de punctaj stabilite prin Metodologia-cadru, însă este lăsat 

la latitudinea candidaților să aleagă din ce categorie de activitate științifică doresc să adauge 

punctajul necesar (carte, studiu, articol publicat). 

 

Suma punctajului minimal pt. indicatorii referitori la activitatea 

de cercetare științifică (I2-I4) 
122 puncte 

Total* 130 puncte 
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Domeniul Artele Spectacolului 

(teatru, cinematografie, coregrafie și media) 

 

Activitate de cercetare 
ştiințifică,  
dezvoltare tehnologică şi 
inovare  
(CDI)  

Activitate didactică și 
profesională (DID)  

Recunoaștere și impactul 
activității (RIA)  

 Operă de cercetare științifică 
în perimetrul artelor 
spectacolului;  

 Operă și cercetare artistică / 
creaţie artistică vizibilă la nivel 
naţional şi internaţional;  

 Impactul științific, artistic și 
social în contemporaneitate;  

 Comunicare, dialog şi 
semnificare prin cunoaştere.  
 

 Dezvoltare / modernizare / 
interdisciplinaritate 
educațională în domeniile 
artistice fundamentale;  

 Dezvoltarea creaţiei şi 
creativităţii cu impact asupra 
conştiinţei, identităţii şi 
responsabilităţii umane;  

 Personalizarea 
laboratoarelor de creaţie şi 
eficienţa misiunii artistice.  
 

 Recunoaştere şi prestigiu 
profesional în domeniu;  

ență în managementul 
didactic, artistic, științific sau 
institituțional.  
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 Criteriul CDI Criteriul DID Criteriul RIA Standarde minimale 
 

Criteriul DID Criteriul RIA Standarde minimale 

 Indicatori cu contribuție principală (obligatorie) în criteriu Conferențiar 
universitar 

Profesor universitar 

 

P
R

A
C

TI
C

IE
N

I 

Teatru, Coregrafie, 
Cinematografie și 
media  
 
- Film de ficțiune și 
documentar de 
lung-metraj în 
calitate de regizor - 
70 pct/film;  
- Spectacol 
prezentat pe o 
scenă profesionistă 
în calitate de 
realizator principal 
(regizor sau 
coregraf) - 35 
pct/spect.;  
- Realizări artistice 
performante în 
specializări și 
specialități distincte 
de creație, 
vocaționale 
(actorie, 
scenografie, 
scenaristică, 
imagine de film, 
coregrafie etc.) 
recunoscute și 
validate la nivel 
național și / sau 
internațional 
(turnee artistice în 
străinătate, 
festivaluri de top, 
nominalizări și 
distincții, premii) 
consemnate în 
presă și mijloace 
media pentru 
valoarea lor - 30 
pct/creație.  

Teatru, Coregrafie, 
Cinematografie și 
media  
 
- Creații artistice 
profesioniste și 
creații artistice 
universitare, 
realizate în calitate 
de membru distinct 
al echipei de 
realizatori - 25 
pct/creație;  
- Manual, curs sau 
suport de curs 
teoretic sau de 
pedagogie artistică - 
20 pct/lucrare.  

Artele 
spectacolului  
 
Pentru toate 
specializările și 
domeniile 
componente 
(practicieni și 
teoreticieni)  
 
- Membru în 
comisii și 
colective de 
redacție / 
recenzor a unor 
publicații sau 
edituri indexate în 
baze de date 
naționale și 
internaționale - 
15 
pct/participare;  
- Membru în jurii 
de specialitate, 
obținerea de 
premii și distincții 
în România sau în 
străinătate - 10 
pct/participare;  
- Participarea în 
calitate de invitat 
la conferințe, 
workshop-uri 
naționale și 
internaționale - 
10 
pct/participare;  
- Membru în 
uniunile de 
creație și 
asociațiile 
profesionale din 

 
 
 
- 7 spectacole (+ 
25%) (autor, 
realizator sau 
interpret în rol 
principal) pe o 
scenă profesionistă, 
sau un film de 
ficțiune / film 
documentar de lung 
metraj, recunoscute 
ca opere de valoare 
de specialiști în 
domeniu;  
- 1 carte (concepere 
și editare) cu 
tematică specifică 
(poate fi echivalată 
cu două spectacole 
sau cu un al doilea 
film de ficțiune / 
film documentar de 
lung metraj);  
- 1 suport de curs.  
Punctaj minim 
criterii CDI + DID + 
RIA - 200 pct + 
25%

1
  

 
Total=250 pct 

 
 
 
- 12 (+ 25%) 
spectacole (autor, 
realizator sau 
interpret în rol 
principal) pe o scenă 
profesionistă, sau 
două filme de ficțiune 
/ filme documentare 
de lung metraj, 
recunoscute ca opere 
de valoare de 
specialiști în 
domeniu;  
- 2 cărți (concepere și 
editare) cu tematică 
specifică (în cazul 
personalităților a 
căror creație în 
domeniu este 
recunoscută – premii, 
turnee etc. – cărțile / 
volumele de analiză, 
pot fi echivalate cu 
alte 4 spectacole + 
25%  (rol principal), 
sau cu un nou film de 
lung metraj (ficțiune 
sau documentar);  
- 1 curs publicat;  
Punctaj minim criterii 
CDI + DID + RIA - 300 
pct +25% 
 
Total = 375 pct 

                                                           
1
 Criteriul adoptat de UBB, de majorare cu 25% a standardelor CNATDCU, se aplică doar realizărilor din 

domeniul cercetare și creație artistică 



 

23 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORATUL 

 

TE
O

R
ET

IC
IE

N
I 

- Volum de autor 
/ monografie / 
teorie / istorie / 
pedagogie / 
volum de eseuri 
în specificul 
domeniului de 
specializare - 70 
pct/volum.  

- Manual, curs 
sau suport de 
curs teoretic sau 
de pedagogie 
artistică, 
crestomație, 
colecție, 
îndrumător 
metodic - 30 
pct/lucrare;  
- Traducere / 
editare critică / 
îngrijire 
redacțională a 
unei opere de 
creație sau 
teoretice 
fundamentale - 
20 pct/lucrare;  
- Îngrijire și 
redactarea unei 
antologii, 
crestomații, 
colecții de 
specialitate - 20 
pct/lucrare;  
- Studii sau 
articole publicate 
în reviste de 
specialitate ce 
pot fi selectate și 
republicate în 
volum - 5 
pct/articol.  

națională și 
internațională - 
10 pct/emisiune.  

- 1 carte 
publicată la o 
editură 
acreditată care 
valorifică o temă 
de specialitate;  
- 1 suport de 
curs;  
- 7 articole / 
studii publicate 
în reviste de 
specialitate sau 
în volum;  
- 1 grant de 
cercetare, sau în 
lipsa lui, încă o 
carte în 
domeniu.  
Punctaj minim 
criterii CDI + DID 
+ RIA - 200 pct  

- 2 cărți – volume 
de autor / 
monografii / 
teorie / istorie / 
pedagogie / 
volume de eseuri 
în domeniul 
specializărilor – 
publicate la 
edituri 
acreditate;  
- 1 curs publicat;  
- 15 articole / 
studii, publicate 
în reviste de 
specialitate sau 
în volum;  
- 2 granturi de 
cercetare, sau în 
lipsa lor, încă 
două cărți în 
domeniu.  
Punctaj minim 
criterii CDI + DID 
+ RIA - 300 pct  

 

- Volum de autor / 
monografie / teorie 
/ istorie / pedagogie 
/ volum de eseuri în 
specificul 
domeniului de 
specializare - 70 
pct/volum.  
 
  

- Manual, curs sau 
suport de curs 
teoretic sau de 
pedagogie artistică, 
crestomație, 
colecție, 
îndrumător metodic 
- 30 pct/lucrare;  
- Traducere / 
editare critică / 
îngrijire 
redacțională a unei 
opere de creație 
sau teoretice 
fundamentale - 20 
pct/lucrare;  
- Îngrijire și 
redactarea unei 
antologii, 
crestomații, colecții 
de specialitate - 20 
pct/lucrare;  
- Studii sau articole 
publicate în reviste 
de specialitate ce 
pot fi selectate și 
republicate în 
volum - 5 
pct/articol. 

țară și din 
străinătate - 10 
pct/țară, 20 
pct/străinătate;  
- Invitat unic la 
emisiuni de radio 
și televiziune la 
posturi cu 
acoperire  
națională și 
internațională - 
10 pct/emisiune.  
 

- 1 carte publicată 
la o editură 
acreditată care 
valorifică o temă de 
specialitate;  
- 1 suport de curs;  
- 7 articole / (+25%) 
studii publicate în 
reviste de 
specialitate sau în 
volum;  
- 1 grant de 
cercetare, sau în 
lipsa lui, încă o 
carte în domeniu.  
Punctaj minim 
criterii CDI + DID + 
RIA - 200 pct + 25% 
 
Total = 250 pct 

- 2 cărți – volume de 
autor / monografii / 
teorie / istorie / 
pedagogie / volume 
de eseuri în domeniul 
specializărilor – 
publicate la edituri 
acreditate;  
- 1 curs publicat;  
- 15 articole / + (25%) 
studii, publicate în 
reviste de specialitate 
sau în volum;  
- 2 granturi de 
cercetare, sau în lipsa 
lor, încă două cărți în 
domeniu.  
Punctaj minim criterii 
CDI + DID + RIA - 300 
pct +25% 
 
Total = 375 pct 

 

 


