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1.DOMENIU 

Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir”. Autoevaluare este obligatorie şi se realizează la terminarea anului universitar având ca 

obiect activitatea desfăşurată în anul universitar respectiv de către fiecare cadru didactic pentru 

următoarele categorii de activităţi: didactică, ştiinţifică şi de cercetare, cu studenţii/ masteranzii/ 

cursanţii, precum şi alte activităţi profesionale.   

 

2.SCOP 

Procedura stabileşte modalitatea de autoevaluare a cadrelor didactice din cadrul UCDC. 

Scopul autoevaluării este de a încuraja cadrul didactic să examineze de aproape activitatea sa şi să 

furnizeze o descriere completă a activităţii pe care o desfăşoară.  

 

3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

F-X  - codul facultăţii conform codificării aprobate de conducerea universităţii (ex. 2 pentru 

Facultatea de Management Turistic şi Comercial); 

TD – titularul de disciplină 

 

4.DESCRIEREA PROCESULUI 

Autoevaluarea este coordonată de Biroul Consiliului Facultăţii. 

În fişa de autoevaluare se punctează activităţile menţionate la punctul 1 din prezenta 

procedură.  

Procesul de autoevaluare se va desfăşura pe baza programării stabilite, pentru toate cadrele 

didactice din cadrul UCDC; 

Fiecare cadru didactic completează şi semnează Fişa de autoevaluare în faţa decanului şi o 

depune, în dublu exemplar la decanatul facultăţii; 

Biroul Consiliului Facultăţii poate solicita cadrelor didactice o mapă cu documente 

doveditoare pentru activităţile trecute în fişa de autoevaluare; 

Fişele de autoevaluare sunt discutate în Consiliul facultăţii pentru a găsi soluţii cu privire la 

corectarea neconformităţilor constatate. 

Aceste soluţii sunt însuşite de către cadrul didactic respectiv. 

 

5.RESPONSABILITĂŢI 

Biroul Consiliului Facultăţii răspunde pentru planificarea şi realizarea acţiunilor de 

autoevaluare conform prezentei proceduri. 

Cadrul didactic răspunde pentru veridicitatea datelor trecute în fişa de autoevaluare, precum 

şi pentru implementarea soluţiilor stabilite de Consiliul facultăţii în cazul în care au fost constatete 

neconformităţi. 

 

6.ÎNREGISTRĂRI 

Înregistrarea, şi păstrarea fişelor de evaluare a disciplinei se va face conform procedurii de 

sistem PS -01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din cadrul UCDC”. 

 

7. DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 29.05.2007 şi a intrată în vigoare 

începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi aprobată în şedinţele 

Senatului din data de 26.03. 2009, 14.03.2012. 

Prezenta Procedură aşa cum a fost modificat şi completat intră în vigoare începând cu data de 

15.03.2012. 
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8. ANEXE 

Anexa 1: Grila de autoevaluare 

Anexa 2: Fişa de autoevaluare 
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Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

                                                                 A P R O B 

                                                  RECTOR 
                                       Prof. univ.dr. CORINA DUMITRESCU 

 

 

GRILĂ  DE  EVALUARE  
a performanţelor profesionale individuale  

 

 Nume şi prenume:   ____________________________________ 

 Funcţia didactică:   ____________________________________ 

 Perioada de evaluare:                ____________________________________ __  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu de 

evaluare 
Indicatori de performanţă 

 

U/M 

Punctaj 

0 1 2 3 4 5 

1. 
Elaborarea de 

materiale didactice 

1.1 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri internaţionale 

recunoscute (cu ISBN), în calitate de unic autor sau 

coordonator,  scrise în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2 3 

1.2 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri naţionale 
recunoscute CNCS (cu ISBN), în calitate de unic autor sau 

coordonator,  scrise în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2 3 

1.3 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri   internaţionale 
recunoscute (cu ISBN), în calitate de coautor, scrise în ultimii 5 

ani 

pag. - <50 50-75 75-100 100-
150 

>150 

1.4 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri   naţionale  
recunoscute CNCS  (cu ISBN), în calitate de coautor, scrise în 

ultimii 5 ani 

pag. - <50 50-75 75-100 100-
150 

>150 

1.5 Fascicole  (capitole) din cursuri universitare (realizate în 

UCDC) în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2 >2 

1.6. Suporturi de studiu pentru seminarii – culegeri de 

probleme, în ultimii 3 ani 

nr. - - - - 1 >1 

1.7 Suporturi de studiu pentru IFR −  îndrumare IFR, în ultimii 

3 ani 

nr. - - - - 1 >1 

1.8 Suporturi de studiu pentru proiecte economice de an şi de 

absolvire − îndrumare metodologice, în ultimii 3 ani 

nr. - - - - 1 >1 

1.9 Cursuri predate integral folosind calculatorul şi 

videoproiectorul/retroproiectorul 

nr. - - - - 1 >1 

1.10 Culegere de teste şi alte materiale pentru licenţă şi 
masterat, în ultimii 2 ani 

nr. - - - 1 2 >2 

Nr. 

crt. 

Criteriu de 

evaluare 
Indicatori de performanţă 

 

U/M 

Punctaj 

0 1 2 3 4 5 

2. 
 

Cercetare 

ştiinţifică1 

2.1 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de 
circulaţie internaţională,  cotate ISI (cu factor de impact), în 

calitate de unic autor sau coautor, în ultimii 5 an 

nr. - - - 1 2-3 >3 

2.2 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională indexate  ISI (fără factor de impact), în 
calitate de  unic autor sau coautor, în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2-3 >3 

2.3 Articole/studii publicate în reviste recunoscute din ţară, 

cotate B/BDI în cotarea CNCS, în calitate de unic autor sau 

coautor, în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2-3 >3 

2.4 Articole/studii publicate în reviste recunoscute  din ţară,  
cotate C, D sau fără cotaţie în cotarea CNCS în calitate de unic 

autor sau coautor, în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2-3 >3 

2.5 Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale, în calitate de unic autor sau coautor, în ultimii 5 
ani  

nr. - - - 1 2-4 >4 

2.6 Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

naţionale, sau în “Analele UCDC”, în calitate de unic autor sau 

coautor, în ultimii 5 ani 

nr. - - - 1 2-4 >4 
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2.7 Granturi/contracte de cercetare obţinute prin competiţie,  

pentru UCDC, în calitate de director, în ultimii 5 ani 
RON 

- - 2500-
5000 

5000-
10000 

10000-
100000 

100000 
-

200000 

2.8 Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin 

competiţie, pentru UCDC, în calitate de membru, în ultimii 5 
ani 

RON 

- - 2500-

5000 

5000-

10000 

10000-

100000 

100000 

-
200000 

2.9 Coordonator în cadrul unor proiecte de cercetare din 

UCDC, în ultimii 2 ani 
RON 

- - - - - 1 

2.10  Responsabil de temă în cadrul unor proiecte de cercetare 

din UCDC, în ultimii 2 ani 
RON 

- - - - - 1 

3. 

 
Recunoaştere 

naţională şi 

internaţională 

3.1 Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale 
sau internaţionale - sau - Conducător de doctorat - sau - 

Membru în consiliile ştiinţifice ale unor institute sau centre de 

cercetare,  în ultimii 5 ani 

nr. - - - - - 1 

3.2 Referent în comisii de doctorat sau în comisii de ocupare 
posturi didactice universitare în ultimii 5 ani 

nr. -   1 2 >2 

3.3 Membru în comitetele unor  manifestări ştiinţifice naţionale 

sau internaţionale, sau membru în colegiile de redacţie ale unor 

reviste ştiinţifice de specialitate, în ultimii 5 ani 

nr. -   - 1 >1 

4. 

 

Activitate cu 

studenţii 
 

4.1 Conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti nr. - - - - - 1 

4.2 Conducerea unor teme în cadrul cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti 

nr. - 

 

- - <=5 

 

5-10 >10 

4.3 Îndrumător de an nr. - - - - - 1 

4.4 Îndrumător de grupă de studenţi nr. - - - - - 1 

4.5 Conducerea/ coordonarea/ îndrumarea/ evaluarea practicii 

în producţie 

sapt. - - - 1 2 3 

5. 

 

Activitate în 

comunitatea 
academică 

5.1 Conducerea de lucrări de licenţă, dizertaţie nr. - <5 5-10 10-15 15-20 >20 

5.2 Membru în comisii de licenţă şi dezertaţie nr. -   - - 1 

5.3 Responsabilităţi în cadrul UCDC (prorector, preşedinte, 

director/preşedinte departament/comisie pe UCDC, etc.) 

nr. -   - - 1 

5.4 Responsabilităţi în cadrul facultăţii (decan, prodecan, 

comisia de calitate, director departament, director program de 
master etc.) 

nr. - - - - - 1 

5.5 Membru în Senat nr. - - - - - 1 

5.6 Participarea în colectivele de organizare a unor manifestări 

ştiinţifice ale UCDC, sau activităţi extraşcolare cu studenţii. 

nr. 

 

- - - - - 1 

5.7 Participarea în colectivele de organizare a admiterii în 

UCDC 

nr. 

 

- - - - - 1 

5.8 Perfecţionarea pregătirii profesionale prin: 

masterat/doctorat/cursuri în ţară şi străinătate 

nr. - - - - - 1 

5.9 Cunoaşterea limbilor străine (E/F/G/etc.) nivel - - NS S B FB 

5.10 Cunoaşterea utilizării tehnologiilor informatice nivel - - NS S B FB 
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Anexa 2 

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”                                              

FACULTATEA.......................................................................                                                   A P R O B 

                                            RECTOR 
                                     Prof. univ.dr.Corina Dumitrescu 

 

 

FIŞĂ  DE  EVALUARE  
a performanţelor profesionale individuale 

 

 

 Nume şi prenume:   ____________________________________ 

 Funcţia didactică:   ____________________________________ 

 Perioada de evaluare:                 ____________________________________  

 

 

Nr 

crt 

Criteriu de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Punctaj 

ponderat 

  ii PC

 

Conţinut 

Punctaj 

acordat 

iP  

Ponderea 

criteriului 

iC  
ii PC   

1. 
Elaborarea de 

materiale 

didactice 

1.1 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri internaţionale recunoscute 

(cu ISBN), în calitate de unic autor sau coordonator,  scrise în ultimii 5 ani 
 20  

 

1.2 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri naţionale recunoscute 
CNCS (cu ISBN), în calitate de unic autor sau coordonator,  scrise în 

ultimii 5 ani 

 10  

1.3 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri   internaţionale 

recunoscute (cu ISBN), în calitate de coautor, scrise în ultimii 5 ani 
 10  

1.4 Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri   naţionale  recunoscute 

CNCS  (cu ISBN), în calitate de coautor, scrise în ultimii 5 ani 
 5  

1.5 Fascicole  (capitole) din cursuri universitare (realizate în UCDC) în 

ultimii 5 ani 
 1  

1.6. Suporturi de studiu pentru seminarii – culegeri de probleme, în ultimii 

3 ani 
 1  

1.7 Suporturi de studiu pentru IFR −  îndrumare IFR, în ultimii 3 ani  3  

11.8 Suporturi de studiu pentru proiecte economice de an şi de absolvire − 
îndrumare metodologice, în ultimii 3 ani 

 1  

1.9 Cursuri predate integral folosind calculatorul şi 

videoproiectorul/retroproiectorul 
 1  

1.10 Culegere de teste şi alte materiale pentru licenţă şi masterat, în ultimii 
2 ani 

 1  

2. 
Cercetare 

ştiinţifică 

2.1 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională,  cotate ISI (cu factor de impact), în calitate de unic autor sau 

coautor, în ultimii 5 ani 

 20  

 

2.2 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională indexate ISI (fără factor de impact), în calitate de  unic autor 

sau coautor, în ultimii 5 ani 

 10  

2.3 Articole/studii publicate în reviste recunoscute din ţară, cotate B în 
cotarea CNCS/BDI, în calitate de unic autor sau coautor, în ultimii 5 ani 

 5  

2.4 Articole/studii publicate în reviste recunoscute  din ţară,  cotate C, D 

sau fără cotaţie în cotarea CNCS/BDI în calitate de unic autor sau coautor, 

în ultimii 5 ani 

 1  

2.5 Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, 

în calitate de unic autor sau coautor, în ultimii 5 ani  
 5  

2.6 Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, sau 
în “Analele UCDC”, în calitate de unic autor sau coautor, în ultimii 5 ani 

 1  

2.7 Granturi/contracte de cercetare obţinute prin competiţie,  pentru 

UCDC, în calitate de director, în ultimii 5 ani 
 10  

2.8 Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie, 
pentru UCDC, în calitate de membru, în ultimii 5 ani 

 5  

2.9 Coordonator în cadrul unor proiecte de cercetare din UCDC, în ultimii 

2 ani 
 10  

2.10  Responsabil de temă în cadrul unor proiecte de cercetare din UCDC, 
în ultimii 2 ani 

 5  
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TOTAL GENERAL:              Cadru didactic _______________ 

 

CALIFICATIV:       

 

`   Decan,                     Director departament, 

 

             

     

 

Calificativele se acordă conform următoarelor punctaje: 

 

 

 

 

Nr 

crt 

Criteriu de 

evaluare 

Indicatori de performanţă Punctaj 

ponderat 

  ii PC

 

Conţinut 

Punctaj 

acordat 

iP  

Ponderea 

Criteriului 

 iC  

ii PC 

 

3. 

 

Recunoaştere 

naţională şi 

internaţională 

3.1 Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale sau 

internaţionale - sau - Conducător de doctorat pentru doctoranzi 

din UCDC - sau - Membru în consiliile ştiinţifice ale unor 

institute sau centre de cercetare, în ultimii 5 ani 

 5  

 3.2 Membru în comisii de doctorat sau în comisii de ocupare 

posturi didactice universitare, în ultimii 5 ani 
 4  

3.3 Membru în comitetele unor  manifestări ştiinţifice naţionale 

sau internaţionale, sau  în colegiile de redacţie ale unor reviste 

ştiinţifice de specialitate, în ultimii 5 ani 

 5  

4. 

 

Activitate cu 

studenţii 

 

4.1 Conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti  2  

 

4.2 Conducerea unor teme în cadrul cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti 
 1  

4.3 Îndrumător de an  2  

4.4 Îndrumător de grupă de studenţi  1  

4.5 Conducerea/ coordonarea/ îndrumarea/ evaluarea practicii în 

producţie 
 1  

5. 

 

Activitate în 

comunitatea 

academică 

5.1 Conducerea de lucrări de licenţă, dizertaţie  2  

 

5.2 Membru în comisii de licenţă şi dezertaţie  2  

5.3 Responsabilităţi în cadrul UCDC (prorector, preşedinte, 

director/preşedinte departament/comisie pe UCDC, etc.) 
 5  

5.4 Responsabilităţi în cadrul facultăţii (decan, prodecan, comisia 

de calitate, director departament, director program de master etc.) 
 3  

5.5 Membru în Senat  2  

5.6 Participarea în colectivele de organizare a unor manifestări 

ştiinţifice ale UCDC, sau activităţi extraşcolare cu studenţii. 
 1  

5.7 Participarea în colectivele de organizare a admiterii în UCDC  1  

5.8 Perfecţionarea pregătirii profesionale prin: 

masterat/doctorat/cursuri în ţară şi străinătate 
 2  

5.9 Cunoaşterea limbilor străine (E/F/G/etc.)  1  

5.10 Cunoaşterea utilizării tehnologiilor informatice  1  

 

 

CALIFICATIV 

 

PUNCTAJ  

Preparator  

 

Asistent Lector Conferentiar Profesor 

A > 100 p > 150 p > 200 p > 250 p > 300 p 

B 50-100 p 100 – 150 p 150-200 p 200 – 250 p 250 – 300 p 

C < 50 p < 100 p < 150 p < 200 p < 250 p 


