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Criteriile de evaluare ale cadrelor didactice 
 

 

Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performanŃă Nivel naŃional  

Punctaj, nO 

Nivel 

internaŃional 

Punctaj, pij 

Obser-

vaŃii 

1. Introducerea unor cursuri universitare noi 10 - 5 ani 
Editură CNCSIS  

10xnp/100/a 
Tipărite 

Altă editură 
5xnp/100/a 

 
20xnp/100/a 

Editură CNSIS 
7xnp/100/a 

2. Cursuri universitare 

Format electronic 

Altă editură 
5xnp/100/a 

 
10xnp/100/a 

 
5 ani 

Editură CNCSIS  
5xnp/100/a 

Tipărite 

Altă editură 
3xnp/100/a 

 
15xnp/100/a 

Editură CNCSIS  
4xnp/100/a 

3. Îndrumare pentru seminarii, 
laboratoare, proiecte 

Format electronic 

Altă editură 
3xnp/100/a 

 
7xnp/100/a 

 
 
 

3 ani 

Tipărite 5xnp/100/a 10xnp/100/a 4. Redactarea materialului 
didactic pentru cursuri, seminarii, 
proiecte 

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

Editură CNCSIS  
10xnp/100/a 

15xnp/100/a 5. Manuale didactice pentru învăŃământul preuniversitar 
(5) 

Altă editură 
5xnp/100/a 

7xnp/100/a 

5 ani 

a) Dotare cu aparatură, echipamente, 
materiale şi suporturi didactice 
finanŃate din contracte de cercetare şi 
venituri proprii (6) 

3xV/700/a  

b) Modernizarea laboratoarelor 
existente (7) 

5/unitate  

 
 
 

2 ani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare 
de 

materiale 
didactice % 

6. 
Modernizarea  
metodelor 
didactice 

c) ÎnfiinŃare şi/sau extindere de colecŃii 
ştiinŃifice (8) 

5/colecŃie  5 ani 

La editură CNCSIS 
30xnp/100/a 

1.a. CărŃi, monografii publicate la edituri recunoscute, 
cu referenŃi (9) 

Más kiadónál 
15xnp/100/a 

50xnp/100/a  
5 ani 

1.b. Redactare anuare, volume in memoriam, culegeri 7xnp/100/a 10xnp/100/a 5 ani 
1.c. Traduceri cărŃi        10xnp/100/a  15xnp/100/a  
2. Articole, studii publicate în reviste de specialitate 
recunoscute (10) 

  

a) Reviste cotate ISI  40/a 60/a 
b) Reviste cotate în baze de date internaŃionale 20/a 30/a 
c) Revistă recunoscută de CNCSIS  15/a - 
d) Altă revistă cu colectiv editorial 10/a 20/a 
e) Articole sau studii de specialitate de importanŃă 
naŃională, publicate în reviste de literatură, culturale sau 
ştiinŃifice din Ńară şi din străinătate 

10/a 20/a 

f) Articole sau studii de specialitate de importanŃă 
locală, publicate în reviste de literatură, de cultură sau 
ştiinŃifice din Ńară şi din străinătate 

5/a 10/a 

g) Articole sau studii de specialitate publicate în culegeri 10/a 20/a 
a) prelegere plenară 10 20 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Cercetare 
ştiinŃifică  

% 

3. Prelegeri susŃinute la 
conferinŃe ştiinŃifice din Ńară 
şi din străinătate, 
recunoscute la nivel 
internaŃional (11) 

b) prelegere 5 10 

 
 
 

5 ani 

Decizia 876/30.10.2009. – 
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4. Lucrări apărute în publicaŃiile unor conferinŃe 
ştiinŃifice din Ńară şi din străinătate, recunoscute la nivel 
internaŃional ( cu număr ISSN, ISBN) 

5/a 10/a 

5. Brevete omologate, produse, metode aplicate, opere 
de artă, etc. (12) 

15/a 25/a 5 ani 

Academia Română şi alte 
academii de ştiinŃe 

15 25 

Alte premii acordate de 
academii de specialitate 

15 25 

Premii acordate de organe 
centrale 

10 15 

6. Premii ştiinŃifice şi de 
specialitate, distincŃii 
(lucrări, volume premiate) 
(13) 

Altele 5 10 

 
Pentru 
toată 

activi-
tatea 

Director 15x V/10000 lei/a. 
25x 

V/10000 
lei/a 

7. Granturi câştigate prin 
competiŃie (14) 

Membru 5x V/10000 lei/a. 
10x 

V/10000 
lei/a 

Director 5x V/10000 lei/a. 
15x 

V/10000 
lei/a 

8. Contracte de cercetare 
ştiinŃifică (15) 

Membru 2x V/10000 lei/a 
5x 

V/10000 
lei/a 

 
 

3 ani 

Proiect 10/a. 20/a 9. Rapoarte de cercetare 
ştiinŃifică (16) Rapoarte interne3) 5/a 10/a 

1 an 

10 Opere de artă prezentate la manifestări recunoscute   
Individu
al  

20 30 a) Opere recunoscute, de o mare complexitate  

Colectiv 10 20 
Individu
al  

10 20 b) Opere recunoscute, de complexitate medie 

Colectiv 5 10 
Individu
al  

15 25 c) Participare la concursuri naŃionale şi internaŃionale 

Colectiv 10 15 

 
 
 

5 ani 

d) Premii obŃinute la concursuri naŃionale sau 
internaŃionale 

25 35 Pentru 
toată 

activi-
tatea 

Individ
ual  

5x lucrare 10x lucrare 5 ani e) Participare la expoziŃii naŃionale şi internaŃionale 

Colecti
v 

2x lucrare 5x lucrare 5 ani 

f) Premii obŃinute la expoziŃii naŃionale şi internaŃionale 20 30 Pentru 
toată 

activitate
a 

a) în reviste cu punctaj ISI  3x nr. citări 5x nr. citări 
b) revistă cotată în baze de date 
internaŃionale 

2 x nr. citări 3x nr. citări 

c) publicaŃii culturale, literare din 
Ńară sau străinătate 

1x nr. citări 2x nr. citări 

11. Citări (17) 

d) cărŃi 1x nr. citări 2x nr. citări 

 
 

Pentru 
toată 

activi-
tatea 

12. Recenzii 5 5 ani 
P=35 

Cum laude P=40 
Summa cum laude P=45 

2 Cercetare 
ştiinŃifică  

% 

13. SusŃinere teză de doctorat 

Magna cum laude P=50 

 
În anul 

susŃinerii 

a) predarea unei discipline 
semestriale (cercetare) 

5 10 5 ani Profesor sau cercetător 
invitat al unor universităŃi 
din Ńară şi din străinătate 
(18) 

b) pentru o prelegere 
extraordinară 2 5 1 an 

2. Membru al Academiei (Academia Română şi alte 
academii, Academia ŞtiinŃelor Tehnice, Academia 
ŞtiinŃelor Agricole)5 

P=5 P=10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Membru în societăŃi ştiinŃifice şi profesionale 5 10 

Pentru 
toată 

activita-
tea 



Conducător de doctorat  5xnd 10xnd  
Referent 4xnd 6xnd 1 an 

4. Membru în comisii de 
doctorat 

Examen/raport 3xnd 5xnd 1 an 
Redactor şef 5. Membru în echipa 

editorială la reviste 
recunoscute (19) Membru în comitete de 

editare  

5 10 5 ani 

6. Membru al comitetului de organizare la conferinŃe 
internaŃionale (20) 

10 
5 ani 

7. Membru în comisia de experŃi pentru evaluarea 
proiectelor de cercetare ştiinŃifică şi a proiectelor de 
participare la conferinŃe. (21) 

5 10 5 ani 

8. Membru în comisia de experŃi pentru evaluarea 
activităŃii didactice (22) 

5 10 1 an 

9. Membru în comisii naŃionale de specialitate (23) 5 - 1 an 
Preşedinte 10 15 10. Membru organizator al unor 

manifestări ştiinŃifice 
internaŃionale şi/sau naŃionale 
(24) 

Membru al 
comitetului de 
organizare 

5 10 

5 ani 

11. Expert ştiinŃific, referent la nivel naŃional şi/sau 
internaŃional (25) 

5xn 10xn 

Prof. univ. şi conf. univ. 5xn 10xn 12. Membru în 
comisia de examinare 
a candidaŃilor pentru 
posturi didactice 
universitare 

Preparator, asistent şi lector 
univ. 3xn 

5xn 

 
 

1 an 

13. Membru de juriu (26) 5xn 10xn 
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Recunoaştere 

la nivel 

naŃional şi 

internaŃional 

% 

14. Membru în comisii de concurs (27) 5xn 10xn 
1 an 

1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi 
(evaluarea cursurilor, a seminariilor, proiectelor, 
metodelor folosite, inteligibilitatea explicaŃiilor, etc.) 
conform metodei stabilite de senatul universităŃii 

N=0÷5 

1 an 

2. Conducerea de cercuri ştiinŃifice studenŃeşti 5/cercuri 

5xnr participare 10x nr. 
participare 

7xnr. menŃiune 14x nr. menŃiune 
8xnr. locul III  16x nr. locul 

III  
9xnr locul II  18x nr locul II  

3. Olimpiade şi concursuri de specialitate pentru studenŃi 

10xnr locul I  20x nr. locul I  
4. Numărul de studenŃi înscrişi la disciplinele opŃionale 

4) 
0,1xstud. 

 
 
 
 

1 an 

a. IniŃierea unor programe de 
instruire recunoscute 

5  5. Cursuri 
postuniversitare 
(28) b. Coordonarea programului de 

studiu 
5x nr. semestre  

 
 
 
 

4 

Activitate 
cu studenŃii  

 
(……%.) 

 
 
 
 

6. Coordonator de studiu (ECTS) 3x nr. ani  

 
 

3 ani 

1. Numărul de lucrări de diplomă conduse 1xstud (≤8) 
15xnr l.dipl. 

 1 an 

2. Participare la sesiuni ştiinŃifice, simpozioane, mese 
rotunde organizate în instituŃia de învăŃământ superior 
(29) 

5 
 

- 1 an 

Întocmirea 
dosarului de 
evaluare internă 
(30) 

25xcomisie 1 an 3. Membru în comisii de acreditare 

Efectuarea 
evaluării interne 
(31) 

5x comisie 1 an 

Universitate 7xcomisie 1 an 
Facultate 5x comisie 1 an 
Institut 4xcomisie 1 an 

 
 
 

5 

Alte 
activităŃi 

desfăşurate 
în cadrul 

comunităŃii 
academice 

% 

 4. Membru în comisii la nivel de 
facultate şi de universitate 

catedră 3xcomisie 1 an 
1. FuncŃii de conducere (rector, prorector, decan, etc.) 20 p 5 ani  

 
 

 
 

Activitatea 
2. IniŃiere şi organizare de programe de studii 
(responsabil) (32) 

15p 5 ani 



3. ÎnfiinŃare de institute/departamente. Organizarea de 
grupe de cercetare 

15 p 5 ani 

4. ÎnfiinŃare de catedră 10 p 5 ani 
5. Proiectarea, achiziŃionarea şi echiparea laboratoarelor 10 p 5 ani 

6 efectuată în 
vederea 

dezvoltării 
universităŃii 

…% 6. Organizare de cercuri de autoformare 5 p 5 ani 
1) se vor nota în coloană publicaŃiile apărute într-o limbă de largă circulaŃie  
2) publicaŃiile cu acelaşi conŃinut se vor nota o singură dată 
3) rapoarte ale cercetărilor ştiinŃifice interne din cadrul catedrei, rapoarte ale proiectelor înscrise pe liste adiŃionale 
4) calculat pe perioada afişată în coloană (p) 
5) nu se va puncta statutul de membru al corpului Academiei ŞtiinŃifice Maghiare 
ObservaŃii: Abrevieri folosite:  np – număr pagini; a – număr autori, n-activitate/nr. studenŃi examinaŃi 

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

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

către catedra facultăŃii respective. (Acesta se tratează în sistem modular, adică se acordă 5 puncte 
pentru 11/14 ore, punctajul crescând în funcŃie de numărul de ore). 

2. Material didactic tipărit sau în format electronic al unei discipline ce figurează în planul de învăŃământ 
al unui program de studiu, care acoperă cel puŃin 80% din materialul predat în cadrul disciplinei 
respective. Se vor lua în calcul numai cursurile publicate de edituri, şi numai cele care corespund unei 
anumite discipline. 

3. Material didactic tipărit sau în format electronic ce acoperă latura practică a unei discipline din cadrul 
planului de învăŃământ (seminar, laborator, proiect, culegere de texte sau exerciŃii). Se vor lua în 
calcul numai cursurile publicate de edituri, şi numai cele care corespund unei anumite discipline. 

4. Material didactic tipărit sau în format electronic ce acoperă partea teoretică sau practică (curs, 
seminar, laborator, proiect) a unei discipline din planul de învăŃământ, aprobat de catedra facultăŃii. 
Dacă materialul respectiv Ńine de un curs predat în străinătate, punctajul va apare în coloana referitoare 
la nivelul internaŃional. 

5. Vor fi punctate numai autorii de manuale. 
6. Se vor lua în calcul doar cele care servesc procesul didactic şi numai dacă orice student poate avea 

acces la ele (nu se iau în calcul echipamentele accesibile studenŃilor 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 unităŃii de comandă, punerea în funcŃie al unei console noi, etc.). 

8. ColecŃii ştiinŃifice, artistice, etc. ce servesc procesul didactic. 
9. Se vor lua în calcul volumele avizate de referenŃi, publicate la edituri recunoscute, dar care nu vor fi 

incluse în categoria cursurilor universitare. 
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 Ńinut prelegerea plenară sau de secŃiune, şi nu cea a 

coautorilor. 
12. Lucrări şi studii ştiinŃifice publicate în volumele unor conferinŃe naŃionale sau internaŃionale 

recunoscute, cu precizarea numărului ISSN sau ISBN a publicaŃiei respective. Se vor lua în calcul şi 
coautorii, astfel încât şi ei vor fi punctaŃi. 

13. Premii obŃinute până în momentul completării formularului. 
14. Se vor lua în calcul proiectele câştigate, atât pentru conducătorul de proiect, cât şi pentru participanŃi.  
15. Se vor lua în calcul contractele de cercetare ştiinŃifică, dezvoltare şi prestări servicii încheiate cu firme. 
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 seamă doar rapoartele de cercetare înregistrate 
în cadrul facultăŃii/catedrei/IPC. 

17. Se va preciza atât titlul publicaŃiei citate, cât şi a celei care citează. 
18. Se va preciza denumirea universităŃii sau al institutului de cercetare de la care provine invitaŃia. 
19. În anexă se va preciza denumirea revistei şi cotarea acesteia pe plan naŃional sau internaŃional (ISI, 

bază de date internaŃională, CNCSIS, universitar, etc.) 
20. În anexă se va preciza denumirea evenimentului/evenimentelor şi datele referitoare la acesta/acestea. 
21. În anexă se va preciza denumirea grupului de experŃi şi numele instituŃiei care l-a înfiinŃat. 
22. În anexă se va preciza denumirea grupului de experŃi şi numele instituŃiei care l-a înfiinŃat. 
23. În anexă se va preciza numele comisiei de experŃi din care facem parte şi datele lor de contact. 
24. Se va lua în calcul calitatea de preşedinte sau membru în comisia de organizare a evenimentelor 

naŃionale sau internaŃionale din Ńară sau străinătate, cu excepŃia patronajului. În anexă se va preciza 
denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

25. Statut de referent ştiinŃific, dovedit prin acte legale. 



26. Membru de juriu al unor evenimente culturale, artistice sau sportive. În anexă se va specifica 
denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

27. Membru în comisia de concurs al unui eveniment cultural sau ştiinŃific. În anexă se va specifica 
denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

28. Rolul asumat în organizarea şi desfăşurarea cursurilor postuniversitare din cadrul instituŃiei sau din 
cadrul unor instituŃii partenere. 

29. Participarea la evenimente culturale, artistice, ştiinŃifice, profesionale, etc. organizate de instituŃie. În 
anexă se va specifica denumirea evenimentului şi datele referitoare la acesta. 

30. Participarea la întocmirea materialului de evaluare internă ale programelor de studiu şi a unităŃilor 
organizaŃionale din cadrul instituŃiei.  

31. Se vor lua în considerare membri comisiilor de evaluare ale programelor de studiu.  
32. Se va lua în considerare persoana care întocmeşte dosarul unui program de studiu nou, atât la nivelul 

deciziei interne referitoare la demararea acestuia, cât şi la nivelul aprobării provizorii. 
 


