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METODOLOGIA DE EVALUARE A  
CADRELOR DIDACTICE 

 
 
 
 
Metodologia pentru evaluarea performanţei individuale a cadrelor didactice din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior (H.G. nr. 238/31.03.2000.) prevede evaluarea anuală a 
cadrelor didactice la nivel de instituţie. Aceasta se realizează prin FIŞA DE AUTOEVALUARE 
aprobată de Senat (anexa 1). Fişa conţine evaluarea tuturor activităţilor efectuate de cadrele 
didactice universitare. Pe lângă predare, cercetare ştiinţifică, şi activităţile efectuate cu studenţi, 
respectiv cele în interesul instituţiei, fişa cuprinde şi recunoaşterea naţională şi internaţională a 
cadrului didactic.  

Completarea fişei este datoria cadrului didactic. Verificarea completării intră în atribuţia 
şefului de catedră, iar evaluarea rezultatului ţine de competenţa facultăţii/institutului în cauză. În 
cazul fiecărui tip de funcţie didactică, facultatea stabileşte valoarea maximă a indicatorului de 
performanţă pentru fiecare criteriu, pe domenii de ştiinţă.  

Procedura de evaluare este următorul:  
1. Autoevaluare – cadrul didactic completează cea de-a treia coloană din fişa de autoevaluare şi 

anexează toate documentele şi metodele de calcul în baza cărora a efectuat punctarea 
indicatorilor de performanţă aferente criteriilor.  

2. Verificare de către şeful de catedră, contrasemnare şi predare la decanat. 
3. Evaluare din partea decanului, care sintetizează fişele, verifică corectitudinea datelor, le 

grupează pe funcţii didactice, stabileşte în cadrul fiecărui criteriu de evaluare pentru 
fiecare funcţie, valoarea maximă a indicatorului de performanţă, în baza următoarei 
formule:  

m1,i),(nmaxn iimax ==  
unde m reprezintă numărul cadrelor didactice care au aceeaşi funcţie didactică. (Aceste 
date constituie valorile din a patra coloană a fişei). 

4. Decanatul transmite aceste date la catedre, împreună cu fişele de autoevaluare.  
5. Şeful de catedră completează coloana a patra, apoi distribuie fişele returnate şi solicită 
cadrului didactic Finalizarea fişei.   
6. Cadrul didactic finalizează fişa, luând în considerare următoarele: Pentru ca valoarea fiecărui 
criteriu de evaluare să fie cotată cu valori numerice de la 0-5, cadrul didactic va efectua pe fişa 
de sinteză următorul calcul normativ: 

6.1. Defineşte punctajul obţinut pentru fiecare indicator de performanţă  
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unde reprezintă valoarea indicatorului de performanţă i din cadrul criteriului j, iar 

valoarea maximă stabilită de către facultate/institut pentru criteriul j.  
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6.2. Defineşte punctajul obţinut pentru fiecare criteriu în parte, 
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completând coloana a şasea. 
 

Pe FIŞA DE SINTEZĂ  figurează punctajul final (evaluare) N, care reprezintă suma 
punctelor acumulate din indicatorii de la un criteriu anume, calculate conform 
gradului didactic.  
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unde N reprezintă punctajul final, Nj punctajul atins la un criteriu dat, iar aj, 
coeficientul de înmulţire al criteriului în cauză, conform ponderii stabilite pentru acel 
post didactic. După efectuarea calculelor, cadrul didactic depune Fişa completată la 
catedră. 

7. Şeful de catedră verifică, semnează şi depune fişa la Decanat.  
8. Decanul semnează şi înaintează fişele la Rectorat.  
9. Rectorul vizează fişele şi le transmite Serviciului de Resurse Umane unde, împreună cu FIŞA 
INDIVIDUALĂ A POSTULUI, vor fi anexate la contractele individuale de muncă, fiind 
reînnoite anual.  

 
 
 
Ponderile criteriilor de evaluare, stabilite pe grade didactice (aj) 
 
 • Grad didactic 

Criteriu 
Profesor Conferenţiar Lector Asistent Preparator 

1. Publicare de materiale 
ştiinţifice 20% 25% 30% 30% 35 % 

2. Cercetare ştiinţifică 30% 25% 20% 20% 15 % 

3. Recunoaştere la nivel 
naţional şi internaţional 20% 20% 10% 10% 5 % 

4. Activitate desfăşurată cu 
studenţii 10% 10% 20% 25% 30% 

5. Alte activităţi desfăşurate 
în cadrul universităţii 10% 10% 10% 10% 10% 

6. 
Activitatea desfăşurată în 
vederea dezvoltării 
universităţii 

10 % 10% 10 % 5 % 5 % 

 
 
 
 


	METODOLOGIA DE EVALUARE A
	CADRELOR DIDACTICE
	Grad didactic


