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Anexă 

Formular de înscriere şi autoevaluare la concursul  
de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic  
din data de 4 decembrie 2022 
 
 
Funcţia didactică, prenumele şi numele candidatului: 
 
Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă 
 

Verificarea condiţiilor de eligibilitate cerute de Metodologia-cadru UB 

Condiţie  Cerinţă 
minimă 

Îndeplinit 
(Da/Nu) 

Vechime în instituţie ca titular sau angajat pe durată nedeterminată 
(precizaţi anii de vechime): 

10 Minim 3 DA 

Calificativ obţinut la evaluările interne din cadrul Facultăţii, în fiecare 
dintre ultimii 3 ani (precizaţi calificativul obţinut în fiecare an): 

 „Foarte bine” 
în fiecare 
dintre ultimii 
3 ani 

DA 

Lipsa depunerii raportărilor de activitate cerute de Facultate sau 
Universitate sau întârzieri la depunere, în ultimii 5 ani (precizaţi anul şi 
raportările care lipsesc sau care s-au depus cu întârziere): 

 Să nu existe DA 

Sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani: — Să nu existe DA 

Cont public pe Google Scholar asociat direct şi clar cu Universitatea din 
Bucureşti (precizaţi link-ul acestuia): 
https://scholar.google.com/citations?user=ZtJJDNgAAAAJ&hl=ro 
 

Link Google 
Scholar 

Să existe DA 

Pentru candidaţii care ocupă posturi de profesor sau conferenţiar: 

Îndeplinirea criteriilor CNATDCU aferente postului ocupat la data 
concursului (precizaţi punctajele pe fiecare categorie şi totalul): 
 
 
 
 

C 1. (Titlu 
doctor) – 
publicată 
C 2. (I.1 + I.2) = 
2655 
C 3. (I.3 + … + 
I.7) = 501,4 

Punctajul 
minim cerut 
de aceste 
criterii, în 
funcţie de 
domeniul 
postului: 

DA 
 
 
 
 
 
 

https://scholar.google.com/citations?user=ZtJJDNgAAAAJ&hl=ro
https://scholar.google.ro/citations?user=ZtJJDNgAAAAJ&hl=ro&oi=ao
https://scholar.google.ro/citations?user=ZtJJDNgAAAAJ&hl=ro&oi=ao


 

 

C 4. (I.3.1 + … + 
I.3.5) = 69 
C 5. (I.4.1 + … + 
I.4.5) = 258 
C 6. (I.8) = 62 
C 7. (I.9) = 406 
TOTAL = 
3.624,4 

C 1. (Titlu 
doctor) – 
publicată 
C 2. (I.1 + I.2) 
≥ 400 
C 3. (I.3 + … + 
I.7) ≥ 180 
C 4. (I.3.1 + … 
+ I.3.5) ≥ 60 
C 5. (I.4.1 + … 
+ I.4.5) ≥ 40 
C 6. (I.8) ≥8 
C 7. (I.9) ≥20 

 
DA 

Valoarea indicelui Hirsch la ultima raportare CNFIS 7 De cel puţin 
1,5 ori peste 
mediana 
naţională a 
gradului 
didactic: 1 

DA 

Punctajul total cerut de standardele CNATDCU aferente postului 
ocupat la data concursului 

3624,4 Punctajul 
cerut în 
funcţie de 
domeniul 
postului: 608 

DA 

Pentru candidaţii care ocupă posturi de lector sau asistent: 

Punctaj obţinut potrivit Regulamentului propriu — Minim cerut 
de 
Regulament: 
— 

— 

Pentru toţi candidaţii: 

Număr de condiţii îndeplinite  
dintre cele de mai sus:  

 Toate (6 pt. 
asist. şi lect.; 
9 pentru conf. 
şi prof.) 

DA 

 
Dacă toate condiţiile din tabelul de mai sus sunt îndeplinite, se trece la secţiunea următoare: 
 
 

  



 

 

Punctaje pe criterii şi indicatori specifici Facultăţii 

NOTĂ: Dacă nu se specifică altfel, se iau în considerare realizările din ultimii 5 ani anteriori concursului. 

 

Criteriu / Indicator Realizări 
(menţionaţi nr. de realizări ale 
indicatorului sau titlul operei, 
proiectului, activităţii etc.) 

Punctaj acordat 
pe indicator 

Punctaj 
obţinut 
(= Punctaj 
acordat × nr. 
realizări) 

Activitatea didactică 

Cursuri sau manuale universitare (precizaţi 
titlurile): 

1). Filosofia religiei (curs online) 
2). Fides et ratio (curs online) 
3). Christologie filosofică (curs 
online) 

10 p / curs 
 

30 

Îndrumare lucrări de licenţă 1 2 p / lucrare 2 

Îndrumare disertaţii de master 7 3 p / disertaţie 21 

Membru în comisii de îndrumare doctorat 3 3 p / comisie 9 

Membru în comisii de susţinere a 
doctoratelor 

7 2 p / comisie 14 

Conducere de doctorate 12 10 p / 
doctorand 

120 

Introducerea unui curs nou 1 1 p / curs 1 

Introducerea unui nou program de studii 
sau coordonarea acestuia 

1 5 p / program 5 

Consilierea studenţilor pentru elaborarea 
unor proiecte de cercetare (sesiuni de 
comunicări științifice, ateliere de cercetare, 
publicare de articole, studii, recenzii) 

10 1 p / consiliere 10 

Subtotal activitate didactică: 212 

Cercetarea ştiinţifică 

Depăşirea punctajului total din fişa 
CNATDCU corespunzător postului ocupat. 
Dacă Anexa corespunzătoare domeniului 
postului nu indică un punctaj minim pentru 
funcția de lector, acesta se calculează ca 
jumătate din minimul cerut pentru 
conferențiar; pentru asistent, un sfert din 
minimul cerut pentru conferenţiar. 

Punctaj minim cerut fişă: 608 
 
Punctaj obţinut prin realizările 
ştiinţifice: 3.624,4 
 
Raportul minim/obţinut: 5, 96 
 

Se acordă un 
punctaj egal cu 
raportul între 
minimul cerut şi 
cel obţinut, 
înmulţit cu 10.  

596 



 

 

Subtotal cercetare ştiinţifică: 596 

Servicii instituţionale 

Membru în Senatul UB 1 1 p 
1). Invitat 
permanent 

1 

Membru în Consiliul Facultăţii 1 1 p 1 

Membru în Consiliul departamentului sau al 
Şcolii doctorale 

1 1 p 1 

Membru în consilii şi comisii în interesul 
învăţământului 

1). CNATDCU (2016-2020); 
2). Consiliul prezbiteral ARCB - 
educație 

1 p 
 

2 

Implicare în elaborarea documentelor de 
departament şi ale Facultăţii (planuri de 
învăţământ, state de funcţii, orar, 
standarde, metodologii, regulamente) 

1). Planuri de învățământ; 
2). State de funcții; 
3). Standarde; 
4). Metodologii; 
5).Regulamente 

3 p / activitate 
 

15 

Participări la consultări cu mediul 
profesional, cu absolvenţii şi studenţii 
pentru îmbunătăţirea activităţii 

1). Consultarea studenților 
online la început și sfârșit de an 
(6 întâlniri) 

1 p / participare 
 

6 

Contribuţii la dezvoltarea bazei materiale a 
Facultăţii 

1). Instalarea rețelei de internet; 
2). Laborator mediatic sala 24. 

2 p / activitate 
 

4 

Organizare activităţi liturgice pentru 
studenţi şi cadre didactice 

1). Liturghia studenților și 
profesorilor la 12.15 în catedrala 
„Sf. Iosif”. 

1 p / activitate 
 

1 

Subtotal servicii instituţionale: 31 

Relaţia cu societatea 

Promovarea imaginii instituţiei în mass-
media 

1). Rețele de socializare 
personale 
2). Rețele de socializare 
instituționale 
3). Radio confesionale și 
naționale 
4). Conferințe la nivel național 
5). Diseminarea imaginii în 
biserici 

2 p / activitate 
 

10 

Premii şi distincţii academice 1). Distincția și Crucea 
Arhiepiscopală, din partea 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice 

10 p / premiu 
 

30 



 

 

de București, 2019. 
2). Crucea Pro Ecclesia et 
Pontefice, din partea Papei 
Francisc, 11 mai 2020. 
3). Cetățean de onoare al 
comunei Dumbrăveni, județul 
Suceava, din iunie 2022. 

Subtotal relaţia cu societatea: 40 

Activităţi CIVIS şi alte colaborări internaţionale 

Activităţi CIVIS  2 p / activitate - 

Iniţiere de acorduri Erasmus  1 p / activitate - 

Alte colaborări internaţionale 1). Acord cadru cu Institutul 
„Sophia” de la Lopiano, Italia 

1 p / activitate 
 

1 

Subtotal CIVIS şi colaborări internaţionale: 1 

PUNCTAJ TOTAL (suma subtotalurilor): 880 

Coeficient multiplicator pentru egalizarea şanselor 
(cf. art. 2 Metodologie: 1 – profesor; 1,5 – conferenţiar; 3 – lector; 4 – asistent) 

1 

PUNCTAJ FINAL (Punctaj total × Coeficient multiplicator): 880 

 
 

Declaraţie pe proprie răspundere 

Subsemnatul Wilhelm Dancă, domiciliat(ă) în București, str. Gen. Berthelot, nr. 19, sectorul 1, 

legitimat cu C.I. seria RK, nr. 932272, CNP 1590518400685, încadrat la Universitatea din București 

în funcția de profesor, declar pe proprie răspundere că datele cuprinse în documentele depuse la 

dosarul de concurs pentru acordarea gradației de merit sunt reale și corespund activităților 

desfășurate de mine. 

 
Data: 4 decembrie 2022       Semnătura 
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