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Criteriile de evaluare a cadrelor didactice 
 

Tabelul 1. 

Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Nivel naţional  

Punctaj  

Nivel 

internaţional 

Punctaj1 

Obser-

vaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 

didactică 

1. Introducerea unor cursuri universitare noi (1) 10 - 2 ani 

2. Cursuri universitare (2) Tipărite Editură recunoscută 

din ţară  

10xnp/100/a 

 

20xnp/100/a 

 

2 ani 

Altă editură 

5xnp/100/a 

Format electronic Editură recunoscută 

din ţară 

7xnp/100/a 

 

10xnp/100/a 

Altă editură 

5xnp/100/a 

3. Îndrumare pentru seminarii, 

lucrări practice, proiecte (3) 

Tipărite Editură recunoscută 

din ţară  

5xnp/100/a 

 

15xnp/100/a 

 

 

 

2 ani Altă editură 

3xnp/100/a 

Format electronic Editură recunoscută 

din ţară  

4xnp/100/a 

 

7xnp/100/a 

Altă editură 

3xnp/100/a 

Alt material didactic 

electronic 3/a 

- 

4. Redactarea materialului 

didactic pentru cursuri, seminarii, 

proiecte (4) 

Tipărite 5xnp/100/a 10xnp/100/a 2 ani 

Format electronic 3xnp/100/a 5xnp/100/a 

5. Îndrumare lucrări de licenţă şi 

disertaţie susţinute cu succes 

 3xstud (max 8 

stud/an) 

 

- 2 ani 

6. Manuale didactice pentru învăţământul preuniversitar 

(5)  

Editură recunoscută 

din ţară  

10xnp/100/a 

15xnp/100/a 2 ani 

Altă editură 

5xnp/100/a 

7xnp/100/a 

7. 

Modernizarea 

metodelor 

didactice 

a) Dotare cu aparatură, echipamente, 

materiale şi suporturi didactice 

finanţate din contracte de cercetare şi 

venituri proprii (6) 

3xV/7000/a   

 

 

2 ani 

b) Modernizarea laboratoarelor/ 

staţiunilor didactice existente (7) 

5/unitate  

c) Înfiinţare şi/sau extindere de colecţii 

ştiinţifice (8) 

5/colecţie  2 ani 

  8. Activităţi 

legate de 

studenţi 

a) Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi 

3.0…3.49 

3.5…3.99 

4.0…4.49 

4.5…5 

20 

35 

50 

60 

Media 

ultimilor 

2 ani 

b) Îndrumarea cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti, tutoriat 

3xcerc 

2xstud 

 2 ani 

c) pregătire pentru concursuri, 

competiţii 

5xnr. part 10xnr. part 

6x nr. menţiuni 12x nr. 

menţiuni 

7x nr. premiul III. 14x nr. pr. III 

8x nr. premiul II. 16x nr. pr. II. 

10x nr. premiul I. 20x nr. pr. I. 

Decizia 1817/05.02.2016. – 

Anexa 9, modificată prin 

decizia 2193/21.12.2018. 



Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Nivel naţional  

Punctaj  

Nivel 

internaţional 

Punctaj1 

Obser-

vaţii 

   d) cursuri facultative introduse la 

cererea studenţilor, predate fără 

remunerare 

10 2 ani 

e) coordonator de studii ECTS  3x nr. ani 2 ani 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Rezultate 

obţinute în 

activitatea 

de 

cercetare 

ştiinţifică / 

creaţie 

artistică şi 

alte 

activităţi 

specifice  

1.a. Cărţi, monografii publicate la edituri recunoscute, 

cu referenţi (9) 

La editură 

recunoscută din ţară 

30xnp/100/a 

45 (HU) sau 

60xnp/100/a 

 

2 ani 

Altă editură 

10xnp/100/a 

1.b. Capitole de cărţi, monografii publicate la edituri 

recunoscute, cu referenţi 

15/a 30/a 2 ani 

1.c. Redactare anuare, volume in memoriam, culegeri 6xnp/100/a 10xnp/100/a 2 ani 

1.d. Traduceri cărţi        10xnp/100/a  15xnp/100/a 2 ani 

2. Articole, studii publicate în reviste de specialitate 

recunoscute (10) 

  

a) Reviste cotate ISI  (25+20xIF)/a  

 

 

2 ani 

b) Reviste cotate în baze de date internaţionale, ACTA 

SAPIENTIAE 

20/a (altele) 

30/a (Acta Sapientiae) 

c) Revistă recunoscută de CNCS (ministerul educaţiei 

din Ro şi Hu) 

15/a - 

d) Articole publicate în volume colective apărute la 

edituri recunoscute 

10/a 20/a 

e) Articole sau studii de specialitate, publicate în reviste 

de literatură, culturale sau ştiinţifice de importanţă 

naţională, din ţară şi din străinătate 

10/a 20/a 

f) Articole sau studii de specialitate, publicate în reviste 

de literatură, de cultură sau ştiinţifice de importanţă 

locală, din ţară şi din străinătate 

3/a 5/a 

g) Articole sau studii de specialitate publicate în 

culegeri 

3/a 5/a 

h) Prelegeri susţinute la conferinţe ştiinţifice sau de 

specialitate (11) 

3 8 

i) Critici, rapoarte de conferinţă 1 2 

3. Lucrări apărute în publicaţiile unor conferinţe ştiinţifice din ţară şi din străinătate, recunoscute 

(cu număr ISSN, ISBN) (12) 

De importanţă naţională şi locală 5/a 2 ani 

Cu participare internaţională 10/a 

internaţională 15/a 

ISI 25/a 

  4. Brevete omologate, 

produse, metode aplicate, 

opere de artă, etc. (13) 

Autorul este cadrul 

didactic 

10/a 15/a 2 ani 

Autorul este cadrul 

didactic şi Universitatea 

20/a 25/a 

Proprietatea Universităţii 30/a 40/a 

aplicate 40/a 60/a 

5. Granturi câştigate prin 

competiţie (14) 
Director 15x V/100000 lei/a 

25x V/100000 

lei/a 

 

 

2 ani 
Membru 5x V/100000 lei/a 

10x V/100000 

lei/a 

6. Contracte de cercetare 

ştiinţifică (15) 
Director 5x V/100000 lei/a 

15x V/100000 

lei/a 

2 ani 

Membru 2x V/100000 lei/a 
5x V/100000 

lei/a 

7. Activităţi individuale 

de cercetare ştiinţifică  

(16) 

Rapoarte interne 5 

2 an 

10 Opere de artă prezentate la manifestări recunoscute   

a) Opere recunoscute, de o 

mare complexitate (17) 

Individual 20 40  

 

 

2 ani 

 

Colectiv 10 20 

b) Opere recunoscute, de 

complexitate medie (18) 

Individual 10 20 
Colectiv 5 10 

c) Participare la 

concursuri, festivaluri 

naţionale şi internaţionale 

Individual 2 5 
Colectiv 

1 
2 



Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Nivel naţional  

Punctaj  

Nivel 

internaţional 

Punctaj1 

Obser-

vaţii 

d) Premii obţinute la 

concursuri prestigioase, 

naţionale sau 

internaţionale 

Pr. I-III. 25 35 

Premii speciale, menţiuni 10 20 

e) Participare la expoziţii 

naţionale şi internaţionale 

Individual  2x lucrare 5x lucrare 

Colectiv 1x lucrare 3x lucrare 

f) Premii obţinute la 

expoziţii naţionale şi 

internaţionale 

Pr. I-III. 20 30 

Premii speciale, menţiuni 10 20 

9. Recenzii de cărţi şi 

articole ştiinţifice scrise de 

cadrul didactic 

a) recenzii apărute în 

reviste cu punctaj ISI şi 

reviste cotate în baze de 

date internaţionale 

10  

 

2 ani 

b) recenzii apărute în alte 

reviste 

5 

c) Peer review în revista 

Acta Sapientiae 
5 

d) Peer review în reviste 

ISI 
3 

d) Peer review în reviste 

BDI 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaştere 

la nivel 

naţional şi 

internaţional 

 

1. Recenzii scrise despre 

lucrările cadrului didactic  

a) recenzii de carte în 

reviste ISI şi BDI 
5/a 

2 ani 

 b) recenzii de carte în alte 

reviste  
3/a 

2. Citări (19) a) în reviste cotate ISI  3x Σ nr. citări/a 

 
Pentru 

toată 

activita-

tea 

 

b) în reviste cotate în baze 

de date internaţionale 

2x Σ nr. citări/a 

 

c) în publicaţii culturale, 

literare din ţară sau 

străinătate 

1x Σ nr. citări/a 

 

d) în cărţi 1x Σ nr. citări/a 

3. Profesor sau cercetător 

invitat al unor universităţi 

din ţară şi din străinătate 

(20) 

a) predarea unei discipline 

semestriale (cercetare) 
5 10 

2 ani 

 b) pentru o prelegere 

extraordinară 
2 5 

4. Membru al Academiei (Academia Română şi alte 

academii, Academia Ştiinţelor Tehnice, Academia 

Ştiinţelor Agricole)2 
20 

Pentru 

toată 

activita-

tea 

5. Activitate în societăţi 

ştiinţifice şi profesionale 

Conducător 25 40 2 ani 

 Membru 3 

6. Membru în comisii de 

doctorat 

Conducător de doctorat  7xd 
2 ani 

 
Referent 5xd 

Membru comisie doctorat 3xd 

7. Membru în echipa 

editorială la reviste 

recunoscute şi Acta 

Sapientiae (21) 

Redactor şef 15 
2 ani 

 
Membru în comitete de 

editare  3 

8. Patronajul unor manifestări naţionale şi internaţionale 

(22) 
20 

2 ani 

 

9. Membru în comisia de 

experţi pentru evaluarea 

proiectelor de cercetare 

ştiinţifică (23) 

Conducător 20 
2 ani 

 
Membru 

5 

10. Membru în comisia de experţi pentru evaluarea 

activităţii didactice (24) 
5  

11. Membru în comisii naţionale de specialitate (25) 5  

12. Membru organizator al unor 

manifestări ştiinţifice 

internaţionale şi/sau naţionale 

Preşedinte 10 15 2 ani 

Preşedinte de 

secţiune 
5 10 



Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Nivel naţional  

Punctaj  

Nivel 

internaţional 

Punctaj1 

Obser-

vaţii 

(26) Membru al 

comitetului de 

organizare 

5 10 

13. Expert ştiinţific, referent la nivel naţional şi/sau 

internaţional (27) 
2xn 5xn 

 

 

2 ani 14. Membru în 

comisia de examinare 

a candidaţilor pentru 

posturi didactice 

universitare 

Prof. univ. şi conf. univ. 5xn 

Asistent şi lector univ. 
2xn 

 

15. Membru de juriu (28) 4xn 7xn 2 ani 

16. Membru în comisii de concurs (29) 4xn 7xn 

  17. Premii şi distincţii naţionale şi internaţionale 10 15 2 ani 

 

 

 

4 

Activităţi 

desfăşurate 

în cadrul 

comunităţii 

academice, 

în vederea 

dezvoltării 

universităţii  

1. Înfiinţarea şi coordonarea unui centru de cercetare 

recunoscute (ex. CNCS) 
15 2 ani 

2. Înfiinţare de unităţi la nivel instituţional 20 2 ani 

3. Activitate legată de imaginea 

universităţii/facultăţii/programului 
0….20 2 ani 

4. Dezvoltarea relaţiilor instituţionale 

Nivel instituţional: universităţi şi institute de cercetare 

Nivel facultăţi: facultăţi, instituţii, societăţi comerciale 

Nivel programe: instituţii, societăţi comerciale 

Nivel centre de cercetare: institute de cercetare, echipe 

 

20 

15 

10 

10 

2 ani 

5. Activităţi profesionale organizate în cooperare cu 

parteneri externi, servicii 
0…15 

2 ani 

6. Organizare cercuri de autoperfecţionare (30) 5 2 ani 
7. Participare la manifestări ştiinţifice, culturale şi 

profesionale organizate de Universitate (conferinţe, 

simpozioane, mese rotunde etc.) (31) 

1/manifestare 

2 ani 

8. Iniţierea, autorizarea şi coordonarea de programe 

postuniversitare 
4 

2 ani 

9. Membru în comisii de 

acreditare 

Întocmirea 

dosarului de 

evaluare internă 

(32) 

5…10xcomisie/n 2 ani 

Efectuarea 

evaluării interne 

(33) 

6x comisie/n 2 ani 

10. Membru în comisii de 

specialitate la nivel de facultate şi 

de universitate (34) 

Universitate 1+(1…10) 2 ani 

Facultate 1+(1…7) 

DSPP 1+(1…5) 

Departament 1+(1…4) 
1) se vor nota în coloană publicaţiile apărute într-o limbă de largă circulaţie  
2) nu se va puncta statutul de membru al corpului Academiei Ştiinţifice Maghiare 

 

Observaţii: Abrevieri folosite:  np – număr pagini; a – număr autori, n-activitate 

stud –număr studenţi; d – număr doctoranzi; V-valoare (lei-RON), p- punctaj. 

 



 

EVALUAREA DE CĂTRE MANAGEMENT (criterii suplimentare) 
           Tabelul 2. 

Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Punctaj  
 

Observaţii 

     

 

 

 

4 

Alte 

activităţi 

desfăşurate 

în cadrul 

comunităţii 

academice, 

în vederea 

dezvoltării 

universităţii 

11. Activităţi în folosul departamentului 0…10 (conform evaluării efectuate 

de directorul de departament) 

2 ani 

12. Proiectarea şi echiparea laboratoarelor 0…15 (conform evaluării efectuate 

de directorul de departament) 

13. Activităţi în folosul facultăţii 0…20 (conform evaluării efectuate 

de directorul de departament) 

14. Activităţi în folosul Universităţii 0…25 (conform evaluării efectuate 

de rector) 

15. Conducerea departamentului 15  

16. Responsabil program de studiu 5  

17. Coordonator centru de studiu în extensie 15 

18. Coordonare unitate la nivel instituţional 20 

19. Conducerea facultăţii 25 

20. Conducerea universităţii 35 

 

Autoevaluarea cadrelor didactice se va efectua conform criteriilor din tabelul 1. Pentru 

evaluarea de către management se vor lua în considerare la criteriul nr. 4. (activităţi 

desfăşurate în cadrul comunităţii academice, în vederea dezvoltării universităţii) şi punctajele 

obţinute la indicatoarele prevăzute în tabelul 2. Punctajul final se va calcula conform 

ponderilor prevăzute în următorul tabel.  
 

Procent în punctajul final/funcţia didactică 

profesor conferenţiar lector asistent Criterii 

Activitatea didactică 30 45 60 75 

Rezultate obţinute în activitatea de cercetare 

ştiinţifică / creaţie artistică şi alte activităţi specifice 30 25 20 15 

Recunoaştere la nivel naţional şi internaţional 20 15 10 5 

Activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii academice, în 

vederea dezvoltării universităţii 20 15 10 5 

 
 



 

PRECIZĂRI PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 
 

1. Curs semestrial cuprinzând în total cel puţin 22/28 de ore propus şi introdus în planul de învăţământ de 

către un departament. (Acesta se evaluează în sistem modular, adică se acordă 5 puncte pentru 11/14 

ore, punctajul crescând în funcţie de numărul de ore). 

2. Material didactic tipărit sau în format electronic al unei discipline ce figurează în planul de învăţământ 

al unui program de studiu, care acoperă cel puţin 80% din materialul predat în cadrul disciplinei 

respective. Se vor lua în calcul numai cursurile publicate de edituri, şi numai cele care corespund în 

conţinut unei discipline predate. 

3. Material didactic tipărit sau în format electronic ce acoperă activităţile practice din cadrul unei 

discipline din planul de învăţământ (seminar, laborator, proiect, culegere de texte sau exerciţii). Se vor 

lua în calcul numai materialele publicate de edituri, şi numai cele care corespund în conţinut unei 

discipline predate. 

4. Material didactic tipărit sau în format electronic ce acoperă partea teoretică sau practică (curs, 

seminar, laborator, proiect) a unei discipline din planul de învăţământ, aprobat de departament. Dacă 

materialul respectiv ţine de un curs predat în străinătate, punctajul va apare în coloana referitoare la 

nivelul internaţional. 

5. Vor fi punctate numai autorii de manuale. 

6. Se vor lua în calcul doar acele echipamente care deservesc procesul didactic şi la care studenţii pot 

avea acces nemijlocit (nu se iau în calcul echipamentele accesibile studenţilor doar prin intermediul 

cadrelor didactice sau al cercetătorilor). 

7. În această categorie intră dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din cadrul laboratoarelor (de ex. 

adăugarea culegerii de date computerizate la un echipament deja existent, modificarea echipamentului 

sau al unităţii de comandă, punerea în funcţie al unei console noi etc.). 

8. Colecţii ştiinţifice, artistice etc. ce servesc procesul didactic. 

9. Se vor lua în calcul volumele avizate de referenţi, publicate la edituri recunoscute. Lista editurilor 

recunoscute sunt stabilite de comisiile de specialitate. Nu se vor lua în considerare suporturi de curs, 

manuale, îndrumare, şi publicaţii de popularizare a ştiinţei. 

10. Vor fi luate în seamă articolele şi studiile publicate până în momentul completării formularului, cele 

acceptate în vederea publicării nu vor fi incluse. 

11. Se punctează activitatea persoanei care a ţinut prelegerea plenară sau de secţiune, şi nu cea a 

coautorilor. 

12. Lucrări şi studii ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale 

recunoscute, cu precizarea numărului ISSN sau ISBN a publicaţiei respective. Se vor lua în calcul şi 

coautorii, astfel încât şi ei vor fi punctaţi. Prin conferinţă internaţională se înţelege o manifestare cu 

participanţi provenind din cel puţin 5 ţări. 

13. Se vor lua în considerare numai brevetele, produse, metodele aplicate și operele de artă apărute până 

în momentul completării formularului (nu se calculează cererile de brevet). 

14. Se vor lua în calcul proiectele câştigate, atât pentru conducătorul de proiect, cât şi pentru membri, 

conform valorii finanţării care revine Universităţii pe perioada vizată.  

15. Se vor lua în calcul contractele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi prestări servicii încheiate cu firme, 

conform valorii finanţării care revine Universităţii pe perioada vizată. 

16. Se vor lua în calcul rapoartele de cercetare, inclusiv pentru proiectele de cercetare interne dacă 

activitatea a fost evaluată. În această categorie se iau în considerare doar rapoartele de cercetare 

înregistrate în rapoartele de cercetare ale departamentului. 

17. De ex: roman, volum de poezii (volum de opere literare), film artistic/film non-ficţiune de aceeaşi 

lungime, animaţie, film TV prezentat sau documentar lung, în muzică: operă, simfonie, alte compoziţii 

cu volum similar. 

18. De ex: film artistic scurt, scurtmetraj, film documentar, animaţie; în literatură: nuvelă, roman scurt; în 

muzică: compoziţii scurte; în fotografie: albume foto, serii de foto expuse, instalaţii. 

19. Se iau în considerare doar citările independente. Se va preciza atât titlul publicaţiei citate, cât şi a celei 

care citează. 

20. Se va preciza denumirea universităţii sau al institutului de cercetare de la care provine invitaţia. 

21. În anexă se va preciza denumirea revistei şi cotarea acesteia pe plan naţional sau internaţional (ISI, 

bază de date internaţională, CNCS, universitar, etc.) 

22. În anexă se va preciza denumirea evenimentului/evenimentelor şi datele referitoare la acesta/acestea. 

23. În anexă se va preciza denumirea grupului de experţi şi numele instituţiei care l-a înfiinţat. 

24. În anexă se va preciza denumirea grupului de experţi şi numele instituţiei vizate. 

25. În anexă se va preciza numele comisiei de experţi din care face parte cadrul didactic şi datele de 

contact. 



26. Se va lua în calcul calitatea de preşedinte sau membru în comisia de organizare a evenimentelor 

naţionale sau internaţionale din ţară sau străinătate, cu excepţia patronajului. În anexă se va preciza 

denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

27. Statut de referent ştiinţific, dovedit prin acte legale. 

28. Membru de juriu al unor evenimente culturale, artistice sau sportive. În anexă se va specifica 

denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

29. Membru în comisia de concurs al unui concurs cultural sau ştiinţific. În anexă se va specifica 

denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

30. Cercuri de autoperfecţionare organizate în cadrul instituţiei care contribuie la îmbunătăţirea imaginii 

universităţii. 

31. Participarea la evenimente culturale, artistice, ştiinţifice, profesionale, etc. organizate de instituţie. În 

anexă se va specifica denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

32. Participarea la întocmirea documentaţiei de evaluare internă ale programelor de studiu şi a unităţilor 

organizaţionale din cadrul instituţiei.  

33. Se vor lua în considerare membri comisiilor de evaluare internă a programelor de studiu.  

34. Activitatea comisiei de specialitate este documentat: proces verbal, proiect de hotărâre, regulament, 

metodologie, evaluare, propunere etc. Evaluarea activităţii este efectuat de către conducătorul unităţii 

respective. 
 


