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REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA PERIODICĂ 
A CALITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC 

 
Capitolul I. 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic din 
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara a 
fost elaborat în baza Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei şi a Metodologiei 
de evaluare externă a ARACIS aprobată prin Hotărârea 1418 din 11.10.2006 cu modificările 
ulterioare. 

Art. 2. Calitatea personalului didactic se referă la cunoştinţele de specialitate şi 
potenţialul de cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor 
către studenţi şi deontologia profesională a cadrelor didactice, precum şi la prestigiul 
profesional şi recunoaşterea naţională şi internaţională a acestora. 

Art. 3. Fiecare cadru didactic din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara are datoria să-şi perfecţioneze continuu pregătirea 
profesională, să identifice şi să utilizeze cele mai moderne tehnici de pregătire a studenţilor, 
să realizeze o continuă apropiere a componentelor teoretice de situaţiile practice. 

Art. 4. (1) Evaluarea cadrelor didactice cuprinde: autoevaluarea, evaluarea colegială, 
evaluarea de către studenţi şi evaluarea de către directorul de departament, în conformitate 
cu principiile, metodele şi procedurile stabilite la nivelul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara şi este coordonată de către Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC).  

(2) Evaluarea cadrelor didactice se realizează anual, cu excepţia evaluării cadrelor 
didactice de către studenţi, care se realizează semestrial. 

(3) Evaluarea are în vedere componentele activităţii corpului profesoral: activitatea 
didactică, activitatea de cercetare, activităţi auxiliare asociate calităţii de cadru didactic. 

(4) Activitatea de cercetare şi prestigiul profesional vor fi evaluate în mod distinct în 
fişa de autoevaluare a cadrului didactic. 

(5) Activităţile auxiliare asociate calităţii de cadru didactic din fişa postului vor fi 
evaluate de către directorul de departament prin observare, prin discuţii individuale şi prin 
analiza autoevaluării elaborată de fiecare cadru didactic. 

(6) Procedurile şi chestionarele de evaluare se aplică întregului corp profesoral, 
indiferent de funcţie sau grad didactic, atât pentru cadrele didactice titulare, cât şi pentru 
cele asociate sau angajate pe perioadă determinată. 

(7) Programarea sesiunilor de evaluare a cadrelor didactice va fi elaborat de 
coordonatorul CEAC al universităţii şi va fi transmis responsabililor cu asigurarea calităţii pe 
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facultate/departament independent (RAC-F) în cursul lunii octombrie. 
Art. 5. Pentru fiecare funcţie didactică şi formă de evaluare Senatul Universităţii va 

stabili un punctaj/calificativ minim.  
 

 
CAPITOLUL II. 

AUTOEVALUAREA CADRULUI DIDACTIC 
 

Art. 6. Autoevaluarea cadrelor didactice furnizează informaţii referitoare la activitatea 
didactică, ştiinţifică, cât şi la cea din comunitatea academică, raportată la anul calendaristic 
anterior (1 ianuarie – 31 decembrie).  

Art. 7. Autoevaluarea se face, în luna ianuarie, de către fiecare cadru didactic pe 
baza „Fişei de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – PG001-
FR022-01) denumită în continuare fişă de autoevaluare. Aceasta cuprinde criterii de 
evaluare şi indicatori de performanţă. 

Art. 8. Modul de completare a fişei de autoevaluare şi de întocmire a dosarului cu 
documente justificative este prezentat în „Ghidul de completare a fişei de autoevaluare a 
performanţelor cadrelor didactice – fişă justificativă” (cod USAMVBT - PG001-FR022-02). 

Art. 9. Cadrul didactic va preda directorului de departament la data solicitată de către 
acesta, următoarele: 

(1) fişa de autoevaluare completată, 2 exemplare; 
(2) fişa justificativă rezultată în urma completării ghidului, 1 exemplar; 
Dosarul cu copii ale documentelor justificative (1 exemplar) va fi pus la dispoziţia 

persoanelor îndreptăţite, la solicitarea acestora.  
Art. 10. Documentele depuse vor fi analizate de o comisie din care fac parte: 

directorul de departament și responsabilul cu asigurarea calităţii pe departament (RAC-D). 
Art. 11. Analiza documentelor se va face numai în prezenţa cadrului didactic evaluat, 

în cazul în care se solicită modificarea punctajului propus inițial, pentru asigurarea 
transparenţei, clarificarea şi soluţionarea unor aspecte, pe loc. La aceasta vor participa 
numai membrii comisiei şi persoana evaluată. 

Art. 12. În cazul în care fişa necesită modificări, acestea vor fi făcute în termen de 24 
de ore de la analiză. Persoana evaluată poate contesta, în scris, rezultatul analizei sau 
modul de derulare a acesteia în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicare la comisiei de 
analiza a contestatiilor  din care fac parte decanul,  RAC-F și prodecanul cu activitatea de 
cercetare, iar apoi, dacă este cazul, la coordonatorul CEAC al universităţii. Răspunsul 
contestaţiilor se transmite, în scris, în următoarele 24 de ore de la data depunerii contestație 
de către comisia numită în acest scop; acesta este definitiv ne mai acceptându-se 
depunerea unei alte contestații. 
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Art. 13. În cazul în care comisia nu avizează fişa de autoevaluare va genera, în două 
exemplare, un document justificativ, din care un exemplar va fi înmânat cadrului didactic 
evaluat. 

Art. 14. Pe lângă persoanele care se autoevaluează, directorul de departament şi 
secretarul ştiinţific pe facultate sunt răspunzători de corectitudinea datelor raportate, prin 
avizarea fişei de autoevaluare. După finalizarea procesului de autoevaluare, fiecare cadru 
didactic va primi un exemplar avizat al fişei de autoevaluare. 

Art. 15. Procesul de autoevaluare se va finaliza la nivel de facultate/departament 
independent prin întocmirea unei fişe centralizatoare a punctajelor cadrelor didactice, 
aprobată de decan/director departament independent. Aceasta va fi arhivată la nivel de 
secretariat facultate/departament independent şi va fi pusă la dispoziţia persoanelor 
îndreptăţite, conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 16. Directorul de departament la secretariatul departamentului va reţine 
documentele rezultate în urma procesului de autoevaluare, iar după un an calendaristic va 
returna cadrelor didactice numai dosarele cu documente justificative. Celelalte documente 
vor fi arhivate timp de 5 ani. Documentele rezultate în urma autoevaluării vor fi puse la 
dispoziţia auditorilor sau altor persoane îndreptăţite, conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 17. Propunerea de acordarea unui procent de maxim 10% din punctajul final al 
autoevaluării poate veni de la orice persoană aflată în funcție de conducere  de la nivel de 
universitate/facultate/ departament după finalizarea fiselor de autoevaluare. Acordarea 
acestui punctaj se aproba de către Biroul Consiliului facutății. Se va înainta catre directorii 
de departament lista cu procentele repartizate, iar acesti vor proceda la completarea fiselor 
si la calculul punctajului final conform formular Centralizatorul punctajelor obţinute in urma 
autoevaluarii cadrelor didactice cod USAMVBT – PG001-FR022-14a. 

Art.18. Intervalele de echivalare a punctajelor obtinute pentru fiecare grad didactic 
pentru fiecare criteriu din "Fisa de autoevaluare a cadrului didactic" se  vor  determina cu 
ajutorul valorii mediane pe grad didactic si criteriu de performanta, mediana fiind  calculata 
de catre statisticianul din cadrul DMC pe baza tuturor punctajelor obținute de catre cadrele 
didactice din USAMVBT si inaintat spre aprobare in CA de catre directorul DMC. 
Distribuirea tabelului de conversie a punctajelor se va face prin structurile CEAC. Fişa de 
autoevaluare se utilizează la ierarhizarea anuală a cadrelor didactice şi pentru obţinerea de 
premii sau alte bonificaţii. 

 
 
 
 

CAPITOLUL III 
EVALUAREA COLEGIALĂ A CADRULUI DIDACTIC 
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Art. 18. Evaluarea are drept scop menţinerea unui climat colegial între membrii 
comunităţii academice, crearea unei ambianţe specifice de lucru care să permită 
implementarea unei strategii de eficienţă ridicată în rezolvarea tuturor problemelor curente. 
Evaluarea colegială se va realiza pe criterii obiective, de performanţă, dar şi de interacţiune 
umană şi va fi coordonată de responsabilul cu asigurarea calităţii din departamentul în care 
persoana evaluată are norma de bază. 

Art. 19. Fiecare cadru didactic – indiferent de gradul şi funcţia deţinută – este evaluat 
anual de către 3 colegi de departament, în cursul lunii decembrie. În cazul cadrelor 
didactice care îşi desfăşoară activitatea la mai multe facultăţi, evaluarea se va face de către 
3 colegi dintre care 1-2 provin din aceste medii. 

Art. 20. Selectarea membrilor comisiei de evaluare colegială (colegilor evaluatori) se 
va face astfel: 

(1) un coleg este numit de persoana evaluată; 
(2) un coleg care a desfăşurat/desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare în 
colaborare cu persoana evaluată este numit de directorul de departament; 
(3) un coleg este numit de responsabilul cu asigurarea calităţii pe departament având 
ca şi criteriu de selecţie evitarea suprapunerii cu evaluarea anterioară. 
Art. 21. În toate situaţiile de mai sus se evită evaluarea colegială reciprocă în cadrul 

aceleiaşi sesiuni. Persoana evaluată are dreptul de a recuza membrii ai comisiei de 
evaluare colegială dacă este în conflict sau în diverse grade de incompatibilitate care ar 
putea duce la o evaluare subiectivă. 

Art. 22. Comisia de evaluare va fi prezentată în „Lista membrilor comisiei de 
evaluare colegială a cadrului didactic” (cod USAMVBT – PG001-FR022-03). 

Art. 23. Evaluarea colegială a cadrului didactic se face pe baza „Fişei de evaluare 
colegială” (cod USAMVBT – PG001-FR022-04), iar rezultatele evaluărilor se centralizează 
de către responsabilul pentru asigurarea calităţii pe departament în „Raportul de evaluare 
colegială” (cod USAMVBT – PG001-FR022-05), aprobate de Senatul USAMVBT. 
 
 

CAPITOLUL IV 
EVALUAREA CADRULUI DIDACTIC DE CĂTRE STUDENŢI 

 
Art. 24. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi reprezintă o componentă 

importantă în formarea unei opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a 
fiecărui cadru didactic şi se va realiza pe baza unui document tipizat, numit „Chestionar de 
evaluare a cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – PG001-FR022-06), aprobat 
de Senatul USAMVBT. 

Art. 25. Cadrele didactice sunt evaluate anual de către studenţi, în 2 sesiuni de 
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evaluare. Evaluarea cadrului didactic de către studenţi este confidenţială, chestionarele fiind 
anonime. Fiecare cadru didactic va fi evaluat o dată pe an în una din cele două sesiuni la o 
disciplină din norma de bază, pe care a fost titularizat. În cazul cadrelor didactice care nu au 
norma de bază în USAMVBT, evaluarea se va face în aceleaşi condiţii cu cadrele didactice 
titulare la una din disciplinele suplinite prin cumul sau plata cu ora. 

Art. 26. Cadrul didactic evaluat nu va avea acces direct la identitatea evaluatorului. 
Art. 27. Se interzice exercitarea unor acțiuni de manipulare, condiționare sau de 

influențare directă sau indirectă a studenților în libera exprimare a propriilor opinii. 
Art. 28. Sesiunile de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi se organizează 

în ultimele 5 săptămâni ale semestrului. 
Art. 29. Responsabilul cu asigurarea calității pe facultate (RAC-F) elaborează 

„Calendarul sesiunii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți” (cod USAMVBT – 
PG001-FR022-07).  

Art. 30. Premergător elaborării calendarului sesiunii de evaluare, RAC-F primește de 
la responsabilii cu asigurarea calității pe departamente (RAC-D) inclusiv DPPD şi DSE, o 
listă din care să reiasă cadrele didactice şi disciplinele pentru care se realizează evaluarea. 

Art. 31. RAC-F va stabili și va cuprinde în cadrul calendarului (cod USAMVBT – 
PG001-FR022-07) persoanele implicate în mod direct în desfășurarea activităților de 
evaluare (decanii de an și responsabilii cu asigurarea calității pe departamente). Decanii de 
an vor participa la evaluările efectuate de studenţii pe care-i coordonează cu condiţia evitării 
participării directe la propria evaluare. Responsabilii cu asigurarea calității pe departamente 
(RAC-D) vor fi desemnați de către RAC-F prin evitarea participării la propria evaluare. Ei vor 
participa la toate activitățile de evaluare care implică studenții unui an de studiu dintr-o 
sesiune de evaluare, chiar dacă în cadrul acestora sunt evaluate cadre didactice din afara 
departamentului lor. 

Art. 32. Calendarul se transmite după completare Departamentului pentru 
Managementul Calității (DMC) cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea sesiunii de 
evaluare. 

Art. 33. Organizarea logistică a activităților de evaluare (asigurarea sală, convocarea 
studenților) revine prodecanilor cu implicarea decanilor de an. Aceştia din urma se implică 
activ in procesul de evaluare alături de RAC-D. 

Art. 34. Instruirea personalului implicat în procesul de evaluare (decani de an și 
RAC-D) se realizează înaintea sesiunii de evaluare de către RAC-F, această activitate fiind 
finalizată prin completarea „Declarației de confidențialitate” (cod USAMVBT – PG001-
FR022-08) de către RAC-D, care se obligă să respecte confidențialitatea datelor la care au 
acces. 

Art. 35. Decanul de an identifică studenții care pot participa la evaluare (studenți 
eligibili), având ca și criteriu prezența la cel puțin 40% din orele predate de cadrul didactic 
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evaluat, conform jurnalului de prezență (cod USAMVBT – FPG001-15). Dacă numărul 
studenților eligibili este mai mare de 30, se va selecta prin tragere la sorți un eșantion de 30 
de studenți reprezentanţi. Tragerea la sorți a studenților reprezentanţi se va face de către 
decanul de an în prezența prodecanului. 

Art. 36. Decanul de an va întocmi lista cu studenții eligibili pentru evaluarea fiecărui 
cadru didactic în parte, avizată de prodecan (cod USAMVBT – PG001-FR022-09). În 
conformitate cu aceste liste și cu calendarul sesiunii de evaluare, decanul de an va realiza 
convocarea studenților. 

Art. 37. Studenții convocați au obligația de a se prezenta la procesul de evaluare, 
dar au libertatea de a refuza evaluarea unuia sau mai multor cadre didactice, prin bifarea 
acestei opţiuni în chestionar. 

Art. 38. Chestionarele de evaluare a personalului didactic de către studenți (cod 
USAMVBT – PG001-FR022-06) cu ștampilă în original, vor fi preluate de RAC-F pe bază de 
proces verbal de la DMC. RAC-F va distribui chestionarele în regim controlat responsabililor 
cu asigurarea calității pe departament (RAC-D) cu 24 ore înainte de ziua de evaluare 
prevăzută în calendarul sesiunii de evaluare a cadrelor didactice.  

Art. 39. La data programată pentru evaluare, chestionarele de evaluare vor fi aduse 
de către RAC-D desemnat, se înmânează decanului de an, care le va distribui în 
conformitate cu lista cuprinzând studenţii eligibili/reprezentanţi. După completare, 
chestionarele se introduc de către RAC-D desemnat într-un plic individual pentru fiecare 
cadru didactic. Plicul se lipeşte şi va fi semnat la locul de închidere de către RAC-D 
desemnat, decanul de an şi un reprezentant al studenţilor evaluatori. 

Art. 40. În termen de 24 ore, plicul va fi înmânat RAC-ului din departamentul din care 
face parte cadrul didactic evaluat. 

Art. 41. Prelucrarea datelor obţinute în urma evaluării se va face de către RAC-D 
prin calculul mediilor corespunzătoare fiecărui criteriu de apreciere, care se vor cuprinde în 
„Raportul de evaluare a cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – PG001-
FR022-10). Comentariile şi sugestiile din chestionare se centralizează în raport, fără nici o 
modificare a conţinutului lor 

Art. 42. Raportul (cod USAMVBT – PG001-FR022-10) se întocmeşte în două 
exemplare, din care unul se ataşează chestionarelor aferente şi se arhivează de către RAC-
D, iar un exemplar se înmânează cadrului didactic evaluat. 

Art. 43. În termen de două zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării, 
cadrul didactic evaluat poate contesta rezultatul din raportul de evaluare, în scris, la RAC-F, 
iar în cazul departamentelor independente la coordonatorul CEAC al universităţii. 
Răspunsul contestaţiilor se transmite în scris, în următoarele 24 de ore. 

Art. 44. Raportul de evaluare a cadrului didactic de către studenţi va fi cunoscut doar 
de către rector, decan, directorul de departament şi cadrul didactic evaluat. Toate 
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persoanele care au acces la datele rezultate în procesul de evaluare a cadrelor didactice de 
către studenţi vor semna o „Declaraţie de confidenţialitate” (cod USAMVBT – PG001-
FR022-08).  

Art. 45. Documentele rezultate în urma procesului de evaluare a cadrelor didactice 
de către studenţi vor fi arhivate de către RAC-D şi puse la dispoziţia persoanelor 
îndreptăţite conform reglementărilor în vigoare. Perioada de arhivare este de 5 ani. 

Art. 46. Responsabilul cu asigurarea calităţii pe facultate/departament independent 
informează anual Consiliul Profesoral despre rezultatele globale ale evaluării cadrelor 
didactice de către studenţi în baza acesteia făcându-se propuneri de îmbunătăţire. 
Coordonatorul CEAC al USAMVBT, informează anual Senatul Universităţii despre 
rezultatele globale ale evaluării cadrelor didactice de către studenţi şi propunerile de 
îmbunătăţire ale facultăţilor/departamentelor independente. 

 
 

CAPITOLUL V. 
EVALUAREA CADRULUI DIDACTIC DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT 

 
Art. 47. (1) Fiecare cadru didactic – indiferent de poziţia pe care o are în 

departament, facultate, universitate este evaluat anual de către directorul de departament: 
(2) Directorii de departament vor fi evaluaţi de alţi directori de departament din cadrul 

facultăţii, evitându-se evaluările reciproce în cadrul aceleaşi sesiuni. 
(3) În cazul departamentelor independente, directorii acestora vor fi evaluaţi de unul 

dintre directorii de departament din facultatea la care desfăşoară activităţi didactice 
prevăzute în norma de bază. 

Art. 48. Evaluarea cadrului didactic este responsabilitatea directorului de 
departament, care completează „Fişa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de 
departament” (cod USAMVBT – PG001-FR022-11) în baza:  

(1) „Fişei de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – 
PG001-FR022-01); 

(2) „Raportului de evaluare colegială” (cod USAMVBT – PG001-FR022-05); 
(3) „Raportului de evaluare a cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – 

PG001-FR022-10); 
(4) propriilor aprecieri cu privire la îndeplinirea cerinţelor cuprinse în fişa postului. 
Art. 49. Evaluarea cadrului didactic de către directorul de departament se va face 

până la data de 15 februarie. 
Art. 50. Fişa de evaluare (cod USAMVBT – PG001-FR022-11) se întocmeşte în 

două exemplare, din care unul se arhivează la secretariatul departamentului, iar un 
exemplar se înmânează cadrului didactic evaluat. 
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Art. 51. În termen de două zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării, 
cadrul didactic evaluat poate contesta rezultatul din fişa de evaluare, în scris, la decanul 
facultăţii, iar în cazul departamentelor independente şi a contestaţiilor nesoluţionate 
favorabil la prorectorul cu probleme didactice, relaţii internaţionale şi managementul calităţii. 
Răspunsul contestaţiilor se transmite în scris, în două zile lucrătoare. 

Art. 52. Documentele rezultate în urma procesului de evaluare a cadrelor didactice 
de către directorul de departament vor fi arhivate la secretariatul departamentului şi puse la 
dispoziţia persoanelor îndreptăţite conform reglementărilor în vigoare. Perioada de arhivare 
este de 5 ani. 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 53. Următoarele formulare sunt parte integrantă a prezentului regulament: 
(1) „Fişei de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – 

PG001-FR022-01); 
(2) „Ghidul de completare a fişei de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice 

– fişă justificativă” (cod USAMVBT - PG001-FR022-02); 
(3) „Lista membrilor comisiei de evaluare colegială a cadrului didactic” (cod 

USAMVBT – PG001-FR022-03); 
(4) „Fişei de evaluare colegială” (cod USAMVBT – PG001-FR022-04); 
(5) „Raportul de evaluare colegială” (cod USAMVBT – PG001-FR022-05); 
(6) „Chestionar de evaluare a cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – 

PG001-FR022-06); 
(7) „Calendarul sesiunii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți” (cod 

USAMVBT – PG001-FR022-07); 
(8) „Declarației de confidențialitate” (cod USAMVBT – PG001-FR022-08); 
(9) „Lista cu studenții eligibili” (cod USAMVBT – PG001-FR022-09); 
(10) „Raportul de evaluare a cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – 

PG001-FR022-10); 
(11) „Fişa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament” (cod 

USAMVBT – PG001-FR022-11). 
(12) „Lista cadrelor didactice propuse pentru evaluarea de catre studenti” (cod 

USAMVBT – PG001-FR022-12). 
(13) „Fisa de evidenta a chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de catre 

studenti(cod USAMVBT – PG001-FR022-13). 
(14) „Centralizatorul  punctajelor obținute in urma autoevaluarii cadrelor didactice” 

(cod USAMVBT – PG001-FR022-14a). 
(15) „Centralizatorul  punctajelor obținute in urma evaluarii cadrelor didactice” (cod 

USAMVBT – PG001-FR022-14b). 
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(2) Senatul Universităţii va analiza la finele fiecărui an universitar, rezultatele 

evaluării periodice a cadrelor didactice şi va adopta Planuri de acțiuni corective şi de 
îmbunătăţire a calităţii în acest domeniu. 

 
Prezentul regulament este aprobat de Senatul USAMVB Timişoara şi intră în vigoare 

de la data de 24.04.2015. 
La data intrării în vigoare se abrogă Regulamentul privind evaluarea calităţii cadrelor 

didactice aprobat în şedinţa Senatului USAMVB Timişoara din data 24.02.2010. 
 
 
 

 Director Departament Managementul Calității,  
Conf.dr. ing. Tulcan Camelia 

 
 

Prorector activitate didactică, 
Prof.dr. Dărăbuș Gheorghe 

 
RECTOR,  
Prof. dr. ing. Pîrșan Paul 
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FACULTATEA: 
Departamentul: 
 

Departamentul Numele,  prenumele si gradul 
didactic al persoanei evaluate 

PUNCTAJ  
„Fişa  de 

autoevaluare a 
performanţelor 

cadrelor didactice” 
(cod USAMVBT – 
PG001-FR022-01) 

„Raportul de 
evaluare colegială” 
(cod USAMVBT – 
PG001-FR022-05); 

 

„Raportul de 
evaluare a 
cadrului 

didactic de 
către studenţi” 

(cod 
USAMVBT – 

PG001-FR022-
10); 

„Fişa de 
evaluare a 
cadrului 

didactic de 
către directorul 

de 
departament” 

(cod 
USAMVBT – 

PG001-FR022-
11). 

      
      
      
      
      
      
      
      
 

Intocmit, 
RAC-D 
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 1 

USAMVBTimişoara 
Facultatea ……………………….. 
 

CENTRALIZATORUL PUNCTAJELOR OBŢINUTE IN URMA AUTOEVALUARII CADRELOR DIDACTICE 
Perioada evaluata: ......................................................... 

Departamentul............................... 
 
Nr. 
crt. 

Gradul 
didactic 

Numele,  
prenumele 

Punctaj I 
ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ 

Punctaj II 
ACTIVITATEA 

DE 
CRECETARE 
ŞTIINŢIFICĂ 

Punctaj III 
RECUNOŞTEREA 
NAŢIONALĂ ŞI 

INTERNAŢIONALĂ 

Punctaj IV 
ACTIVITATEA 

ÎN 
COMUNITATEA 

ACADEMICĂ 

Total 
General 

% 
Birou 

Consiliu 
facultate 

 

TOTAL 
FINAL 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
          
          

 
 

Data:………….  
Director Departament, 

…………………………………… 
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Fisa de evidenta a chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti 
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Sesiunea de 
evaluare 

Formulare ramase 
neutilizate la 

precedenta evaluare 

Formulare preluate 
de la DAC 

Formulare 
utilizate 

Formulare 
anulate 

Stoc formulare 
neutilizate 

Semnatura 
RAC F 

Observatii 
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LISTA CADRELOR DIDACTICE PROPUSE PENTRU EVALUAREA DE CATRE STUDENTI 
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FACULTATEA: 
 
DEPARTAMENTUL: 
 
Sesiunea de evaluare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                                                                         RAC-D 

Nr.crt. Numele si prenumele cadrului didactic evaluat Date de identificare a studentilor evaluatori Disciplina 
la care se 
face 
evaluarea 

Pozitia 
din 
statul de 
functiuni 

Observatii 
Facultatea Specializarea An de 

studii 
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Facultatea ................................................................................................  

Departament ............................................................................................  

Cadru didactic evaluat:  
Numele, prenumele ........................................................................... 
Grad didactic …………………………………………………………….. 
 
 

Nr. 
crt. Criteriu de evaluare Punctaj 

1-5 
Justificare* 

1 
Activitatea didactică**   

2 
Activitatea de cercetare ştiinţifică**   

3 
Recunoaştere naţională şi internaţională**   

4 
Activitatea în comunitatea academică**   

5 Evaluarea colegiala  si  de catre studenti ( media )   

6 

Implicarea în rezolvarea problemelor curente şi de 
strategie, contribuţii la dezvoltarea 
departamentului/facultăţii/universităţii, interes şi atitudine 
în raport cu sarcinile de serviciu 

  

PUNCTAJ FINAL (medie)   
* se justifica depunctarea 
**punctajul se acordă în urma analizei indicatorilor de performanţă cuprinşi în „Fişa de autoevaluare a 
performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – PG001-FR022-01) 
 
Calificativul obținut (1-2 nesatisfacator; 2,01-3,50 satisfacător; 3,51-4,50 bine; 4,51-5,00 f. bine) : ___________________ 
 

 

Propuneri de îmbunătăţire _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Director de departament,                                                                                                         Cadrul didactic evaluat, 

Am primit un exemplar 

 

  Data..........................                                                                                                                          Data..........................  
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FACULTATEA ……………………………………………………………..  ANUL DE STUDIU ……..…….. 
DEPARTAMENTUL ……………………………………………………….  SPECIALIZAREA ………..…… 
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC  
……………………………………………………………......…………….. 

  

DISCIPLINA ……………….........................………………………………. 
C  /  S  /  L  /  P 

 DATA EVALUĂRII …………... 

 
 

Nr. 
crt. Criteriu de apreciere 

Medie punctaj 
*V  

1 Cadrul didactic este punctual la ore şi valorifică timpul în întregime  
2 Cursurile predate sau dezbaterile din cadrul seminariilor/ lucrărilor practice acoperă tematica şi 

obiectivele propuse prin programa analitică a disciplinei.  

3 Metodele didactice utilizate au fost moderne (ex: prezentare Power Point, filme) şi adecvate profilului 
disciplinei.  

4 
Cadrul didactic predă cursul şi/sau conduce seminarul/lucrările practice cu competenţă (claritatea 
prezentării, capacitate de a ilustra cu exemple semnificative pentru tematica cursului, referinţe la 
rezultatele propriilor cercetări, ex.). 

 

5 Cadrul didactic încurajează implicarea studenţilor la ore, primind favorabil intervenţiile acestora.  
6 Cadrul didactic a fost disponibil pentru consultaţii pe parcursul programului anunţat.  
7 Conţinutul şi claritatea expunerii în cadrul orelor de curs/seminar/lucrări practice  
8 Cadrul didactic a avut un comportament academic faţă de studenţi şi i-a tratat cu respect.  
9 Apreciaţi, în ansamblu, activitatea desfăşurată de cadrul didactic evaluat.  
   
 Punctaj mediu general  

* se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute pentru fiecare criteriu de apreciere în parte 
 
 
 
 
Comentarii şi sugestii privind conţinutul disciplinei/ modul de predare  sau alte comentarii ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Număr studenţi evaluatori cu participare la curs  

   între 40 - 60%   între 60 - 80%   peste 80% 

Număr studenţi evaluatori cu participare la seminarii/lucrări practice 

    între 40 - 60%   între 60 - 80%   peste 80% 

Număr de studenţi evaluatori cu vârsta  
    până la 20   21-25    26-30   31-35   peste 35 
Număr studenţi evaluatori care lucrează 

    cu program complet     cu program parţial   Nu lucrează 

 

Cadrul didactic evaluat                                                                                                   Întocmit: 

Am primit un exemplar        RAC-D 

……………………...................       …………………………… 

(data..........................................) 
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Facultatea………………………………….                                           Data evaluarii:  
Specializarea……………………………… 
Anul de studii……………………………… 
Cadrul didactic evaluat………………….. 
Disciplina…………………………………… 
 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele 
studentului 

Semnatura de 
luare la 

cunostinta 

Semnatura de 
participare la 

evaluare 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 
 
Prodecan,                                                                                                  Decan de an,    
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DECLARAŢIE  
de confidenţialitate şi de interes 

 
 
 
Subsemnatul(a).........................................................................în calitate de 

[se insereaza după caz: director de departament, responsabil cu asigurarea 
calităţii]…………………………………….., mă angajez ca voi păstra 
confidenţialitatea asupra conţinutului fişelor/chestionarelor care vizează evaluarea 
periodică a calităţii  cadrelor didactice, precum şi asupra altor informaţii rezultate 
în urma prelucrării datelor cuprinse în acestea şi nu le voi divulga decât decanului, 
rectorului sau persoanei evaluate, în conformitate cu prevederile I.P.C.4.1.3 din 
Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare si 
a instituţiilor de învăţământ superior, elaborat de ARACIS. Totodată declar pe 
proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii faptul că nu am nici un 
interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare a 
calităţii cadrelor didactice.  

Inţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale. 

 
 
 

        Semnatura, 
                                       
        …………………………. 
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CALENDARUL SESIUNII DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI 
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CALENDARUL SESIUNII DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI 

 
Facultatea: 
Sesiunea de evaluare: 
 
 
 
Nr.crt. Date de identificare a studentilor evaluatori Disciplina 

la care se 
face 
evaluarea 

Pozitia 
din 
statul de 
functiuni 

Data 
evaluarii 

Sala/ 
interval 
orar 

Persoanele 
responsabile(decan 
de an, RAC-D 
desemnat) 

Cadrele didactice evaluate Necesar de 
formulare 
estimat 

Observatii 
Facultatea Specializarea An de 

studii 
Numele si 
prenumele 

Departamentul 
din care face 
parte 

             
             
             
             
             
             
 
 
 
 

Avizat,                                                                                                                                                            Întocmit, 
Prodecan,                                                                                                                                                         RAC-F 
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RAPORT DE EVALUARE COLEGIALĂ  
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Facultatea ................................................................................................  
 
Departament ............................................................................................  
 
Cadru didactic evaluat: ...........................................................................  
 
Comisia de evaluare:  1: ........................................................................  
   2: ........................................................................ 
   3: ........................................................................ 
 

Nr. 
crt. Criteriu de evaluare 

Punctaj 
1 

Punctaj 
2 

Punctaj 
3 

Media 

1 
Comportamentul academic      

2 

Conţinutul ştiinţific al disciplinelor predate (valoarea 
ştiinţifică a cursului/seminarului, actualitatea 
bibliografiei, susţinerea conţinutului predat prin 
cercetări în domeniu) 

    

3 
Preocuparea pentru dezvoltarea şi actualizarea 
materialelor didactice (cursuri, îndrumătoare de 
laborator etc.) 

    

4 Disponibilitatea de integrare în colective de 
cercetare/dezvoltare/inovare 

    

5 

Colaborarea în diseminarea rezultatelor activităţilor 
de cercetare prin publicaţii (cărţi, brevete, articole, 
lucrări, comunicări, prezentări, studii de specialitate 
etc.) 

    

6 Recunoaşterea prestigiului cadrului didactic 
(participări la manifestări ştiinţifice, distincţii 
obţinute, apartenenţa la asociaţii profesionale, etc.) 

    

7 
Implicarea în rezolvarea problemelor curente şi în 
dezvoltarea departamentului/facultăţii/universităţii 

    

8 Disponibilitate  de a lucra în echipă şi de a acorda 
sprijin colegial 

    

9 Comunicare interactivă cu studenţii (disponibilitate, 
politeţe, etc.), consultanţă, tutoriat centrat pe nevoile 
studenţilor 

    

10 
Preocuparea pentru propria dezvoltare profesională şi 
dorinţa continuă de perfecţionare 

    

PUNCTAJ  FINAL   
*punctajul final este reprezentat de media punctajelor din ultima coloană 

Intocmit: 
  DATA:        RAC-D,  
 ____________________     ______________________ 

 
                                                                                                     Cadrul didactic evaluat, 

                                                                                                                             Am primit un exemplar,  
                                                                                                 (semnatura, data) 

 
                                                                                                         ................................................ 
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FIŞA DE EVALUARE COLEGIALĂ A CADRULUI 
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Facultatea ................................................................................................  
 
Departament ............................................................................................  
 
Cadru didactic evaluat: ...........................................................................  
(grad didactic, numele, prenumele)  
 
Cadru didactic evaluator: ........................................................................  
(grad didactic, numele, prenumele)  
 

Punctajul acordat va fi cuprins pe scala 1-5: 
1 punct: Insuficient.; 2 puncte: Suficient; 3 puncte: Bine; 4 puncte: Foarte bine; 5 puncte: Excelent 

 
 

Nr. 
crt. Criteriu de evaluare Punctaj 

acordat 
Justificare 

1 
Comportamentul academic    

2 
Conţinutul ştiinţific al disciplinelor predate (valoarea 
ştiinţifică a cursului/seminarului, actualitatea bibliografiei, 
susţinerea conţinutului predat prin cercetări în domeniu) 

  

3 
Preocuparea pentru dezvoltarea şi actualizarea 
materialelor didactice (cursuri, îndrumătoare de laborator 
etc.) 

  

4 Disponibilitatea de integrare în colective de 
cercetare/dezvoltare/inovare 

  

5 
Colaborarea în diseminarea rezultatelor activităţilor de 
cercetare prin publicaţii (cărţi, brevete, articole, lucrări, 
comunicări, prezentări, studii de specialitate etc.) 

  

6 Recunoaşterea prestigiului cadrului didactic (participări la 
manifestări ştiinţifice, distincţii obţinute, apartenenţa la 
asociaţii profesionale, etc.) 

  

7 
Implicarea în rezolvarea problemelor curente şi în 
dezvoltarea departamentului/facultăţii/universităţii 

  

8 
Disponibilitate  de a lucra în echipă şi de a acorda sprijin 
colegial 

  

9 Comunicare interactivă cu studenţii (disponibilitate, 
politeţe, etc.), consultanţă, tutoriat centrat pe nevoile 
studenţilor 

  

10 
Preocuparea pentru propria dezvoltare profesională şi 
dorinţa continuă de perfecţionare 

  

Punctaj maxim = 50 puncte/10 criterii = 5 puncte; Punctaj minim = 10 puncte/ 10 criterii = 1 punct 
 
 
  DATA:        SEMNĂTURA EVALUATOR,  
 ____________________     ______________________.  
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LISTA MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE 
COLEGIALA A CADRULUI DIDACTIC 
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Facultatea ................................................................................................  
 
Departament ............................................................................................  
 
Cadru didactic evaluat: ...........................................................................  
 
 
 
 

Nr. 
crt.* Numele si prenumele Facultatea Departamentul Semnatura 

1 
    

2 
    

3 
    

* 
*(1)  colegul numit de persoana evaluată; 
  (2) colegul numit de directorul de departament,  care a desfăşurat/desfăşoară activităţi didactice 
şi/sau de cercetare în colaborare cu persoana evaluată; 
  (3) colegul numit de responsabilul cu asigurarea calităţii pe departament având ca şi criteriu de 
selecţie evitarea suprapunerii cu evaluarea anterioară. 

 
DATA:                        

     ____________________       
 
 

RAC-D,                                                                                                                        Cadrul didactic evaluat, 
 

 ______________________.                                                                                       _______________________ 
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 Fişa de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice (cod USAMVBT – PG001 – FR – 022 – 01), 
cuprinde activitatea cadrului didactic pe parcursul anului calendaristic precedent. 
 Directorul de departament și responsabilul RAC pe departament verifică veridicitatea celor declarate în fișa de 
autoevaluare. 

Facultatea de …………………..……….. 
Departamentul ……………..………… 
Nume şi prenume ………….………… 
Funcţia didactică.…………..………… 
Perioada evaluată ……………………. 
 
I. ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 
1.1. Tratate, monografii, cărţi publicate: 

1.1.1. în edituri din străinătate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total 
de pagini 

Nr. de puncte / 
referinţă 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

    30pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.1.2. în edituri recunoscute din ţară  
Prezenţa editurii în lista editurilor recunoscute de CNCSIS se confirmă de către prodecanul 

cu cercetarea stiintifica, prin avizarea fişei de autoevaluare (cod USAMVBT – PG001 – FR – 022 – 01) 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total 
de pagini 

Nr. de puncte / 
referinţă 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

    20pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.2. Cursuri universitare proprii, inclusiv ID, IFR, compendii 

Se vor evalua numai cursurile nou elaborate de autor/colectivul de autori 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total 
de pagini 

Nr. de puncte / 
referinţă 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

    15pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.3. Cursuri universitare în limba engleză 

Se vor evalua numai cursurile nou elaborate de autor/colectivul de autori 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total 
de pagini 

Nr. de puncte / 
referinţă 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

    20 pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
 
1.4. Cursuri universitare/ cursuri ID/compendii reeditate şi revizuite, precum şi cursuri online 
Nr. Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total Nr. de puncte / Nr.de 
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crt. de pagini referinţă puncte 
atribuite 

    5pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.5. Îndrumătoare de lucrări practice/caiete de practică pedagogică/caiete de 
seminar/dicţionare  
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total 
de pagini 

Nr. de puncte / 
referinţă 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

    10pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.6. Îndrumătoare de lucrări practice  în limba engleză 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN/ Nr. total 
de pagini 

Nr. de puncte / 
referinţă 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

    15pct/100pag.  
PUNCTAJ TOTAL  

 
 
1.7. Confecţionare/ realizare materiale didactice –(maxim 2 pct.) 

Punctajul pentru acest indicator de performanţă se va acorda de către directorul de 
departament cadrelor didactice care pot dovedi că au confecţionat/realizat materiale didactice 
necesare bunei desfăşurări a cursurilor şi lucrărilor practice. Nu se acordă puncte dacă materialele 
didactice au fost confecţionate/realizate de alte persoane decât cea evaluată sau dacă acestea 
provin din achiziţii/dotări. 

Se pot acorda puncte pentru realizarea/confecţionarea de: preparate histologice şi anatomice, 
herbare, insectare, mulaje etc. 

În Fişa justificativă se vor indica materialele didactice confecţionate/realizate. 
Prin avizarea Fişei de autoevaluare, Directorul de departament, confirmă pe proprie 

răspundere existenţa dovezilor. 
 
1.8. Coordonare de lucrări de absolvire licenţă (diplomă), disertaţie 
Nr.crt. Titlul lucrării Nume, prenume absolvent Nr. de puncte 

atribuite (maxim 
12 pct.) 

    
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.9. Participare în comisii de: 
1.9.1. Admitere, examen diplomă:  
Nr.crt. Facultatea Perioada desfăşurării Nr. de puncte 

atribuite 
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PUNCTAJ TOTAL  
 

1.9.2. Disertaţie 
Nr.crt. Facultatea Perioada desfăşurării Nr.de puncte 

atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
1.10. Cadru didactic implicat în programe internaţionale de mobilităţi, cu susţinere de 
prelegeri 
Nr.crt. Programul internaţional de 

mobilităţi 
Tema şi locul desfăşurării prelegerii Perioada 

desfăşurării 
Nr.de puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.11. Preşedinte sau membru în comisii de doctorat 
1.11.1. admitere şi examene 
Nr.crt. Denumire Data desfăşurării Nr.de puncte 

atribuite (maxim 
12 pct.) 

    
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
1.11.2. susţinere referate 
Nr.crt. Denumire referat Nume şi prenume 

doctorand 
Data  
susţinerii 

Nr.de puncte 
atribuite(maxim 
12 pct.) 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.11.3. susţinere teză (referent ştiinţific) 
Nr.crt. Denumire teză Nume şi prenume 

doctorand 
Data  susţinerii Nr.de puncte 

atribuite(maxim 
12 pct.) 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.12. Conducător de doctorat sau postdoctorat cu teze finalizate  
 
Nr.crt. Denumire teză Nume şi 

prenume 
doctorand/ 
postdoctorand 

Data  
susţinerii 

Nr.de puncte 
atribuite(maxim 
24 pct.) 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.13. Membru în echipe de expertizare/ evaluare a procesului educaţional 



 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” dinTimişoara 

Organism emitent 
Departamentul 

 pentru  
Managementul 

Calității 

GHID  DE COMPLETARE A FIŞEI DE AUTOEVALUARE A  
PERFORMANŢELOR CADRELOR DIDACTICE  

-  FIŞA JUSTIFICATIVĂ - 

Ediţia 1 / 
Revizia 3    

COD  
USAMVBT – PG001 –  

FR - 022 - 02 
 

4/12 

 Punctajul este atribuit cadrelor didactice care fac parte din corpul de evaluatori ARACIS, sau 
din alte comisii ale MECI. Se acordă 3,5 puncte pe calitate şi numai dacă persoana a fost implicată în 
acţiuni de expertizare/evaluare în cursul anului. Se anexează copie a documentului de numire în 
cadrul echipei. 
 
1.14. Îndrumări lucrări de grad I 
Nr.crt. Titlul lucrării Nume, prenume candidat Nr.de puncte atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
1.15. Membru în comisia de perfecţionare grade didactice 
  
1.16. Activităţi de educaţie continuă şi extensie universitară, ca reprezentant USAMVB 
Nr.crt. Tipul activităţii, locul desfăşurării 

programului 
Perioada desfăşurării Nr.de puncte atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.17. Coordonarea unor cercuri ştiinţifice, cultural-sportive studenţeşti 
Nr.crt. Denumirea cercului Locaţie Nr.de puncte atribuite 

(maxim 4 pct.) 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
1.18. Teză de abilitare susținută – 10 pct. 
 
PUNCTAJ TOTAL 1 (cuprinde suma punctelor obţinute la punctele 1.1.-1.18.). 
 
 
II. ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
2.1. Lucrări ştiinţifice publicate din care: 
 
2.1.1. Cotate ISI 
 2.1.1.1.Cu factor de impact 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; 
nr. volum, anul) 

Factorul de 
impact 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

      
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.1.1.2. Fără factor de impact 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; nr. 
volum, anul) 

Nr.de puncte atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  
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2.1.1.3. Proceeding/ abstract meeting 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; 
nr. volum, anul) 

Factorul de 
impact 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

      
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.1.2. Indexate BDI 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; nr. 
volum, anul) 

Baza de date Nr.de puncte 
atribuite 

      
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.1.3. Studii şi lucrări publicate în reviste de specialitate cu referenţi şi colective editoriale în 
străinătate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; ISBN, 
nr. volum, anul) 

Nr.de puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.1.4. Recunoscute CNCSIS (prezenţa revistei în lista revistelor recunoscute de CNCSIS se confirmă 
de către secretarul ştiinţific prin avizarea fişei de autoevaluare (cod USAMVBT – PG001 – FR – 022 
– 01) 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; nr. 
volum, anul) 

Nr.de puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
N.B. – Dacă un articol se regăseşte la mai multe subcapitole ale cap. 2.1., se va lua în considerare o 
singură dată, la indicatorul la care întruneşte punctajul cel mai mare. 
 
2.2. Participări la manifestări ştiinţifice cu susţinere de lucrări  
 
2.2.1. În ţară 
Nr. 
crt. 

Manifestarea ştiinţifică Perioada  Autorii şi titlul lucrării prezentate, forma de 
prezentare (oral, poster) 

Nr.de 
puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.2.2. În străinătate  
Nr. 
crt. 

Manifestarea ştiinţifică Perioada  Autorii şi titlul lucrării 
prezentate, forma de prezentare 
(oral, poster) 

Nr.de puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  
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2.3. Articole tehnice şi ştiinţifice în ziare, reviste şi buletine informative 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul articolului Revista (ISSN;  nr. volum, anul) Nr.de puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  

  
2.4. Brevete şi produse omologate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul brevetului/ produsului omologat Nr.de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

  
2.5. Premii acordate 
 
2.5.1. Academia Română  
Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului Nr.de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.5.2. MECTS, CNCSIS, ASAS, etc. 
Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului Nr.de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

 
2.6. Granturi/proiecte câstigate prin competiție inclusiv proiecte de cercetare/ consultanţă 
(valoare de minim 10 000 Euro echivalent) 
 
2.6.1. Director/responsabil 
2.6.1.1. Internațional 
Nr crt Titlul proiectului Tipul grantului Autoritatea contractantă Nr.de puncte atribuite 

     

PUNCTAJ TOTAL  
 
2.6.1.2. Național 
Nr crt Titlul proiectului Tipul grantului Autoritatea contractantă Nr.de puncte atribuite 

     

PUNCTAJ TOTAL  
 
2.6.2. Membru 
2.6.2.1. Internațional 
Nr crt Titlul proiectului Tipul grantului Autoritatea contractantă Nr.de puncte atribuite 
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PUNCTAJ TOTAL  
 
2.6.2.2. Național 
Nr crt Titlul proiectului Tipul grantului Autoritatea contractantă Nr.de puncte atribuite 

     

PUNCTAJ TOTAL  
 
2.7. Proiecte de cercetare eligibile, dar neaprobate pentru finanţare şi care au obţinut minim 
70% din punctajul maxim acordat  

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Calitatea 
(director/ 

colaborator) 

Tipul 
grantului  

Autoritatea 
contractantă 

Punctajul obţinut Nr.de puncte 
atribuite 

       

PUNCTAJ TOTAL  
 
2.8. Activitate în centre de excelenţă, cercetare, laboratoare recunoscute CNCSIS, sau 
autorizate/ acreditate, subordonate USAMVBT 

Nr. 
crt. 

Denumirea centrului / laboratorului Calitatea 
(director, coordonator/ 

membru) 

Activitatea 
desfăşurată 

Nr.de puncte 
atribuite 

     
PUNCTAJ TOTAL  

 
 PUNCTAJ TOTAL 2 ( cuprinde suma punctelor obţinute la punctele 2.1.-2.8.). 
 
III. RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
 
3.1. Citări în reviste ISI și BDI 
3.1.1. Citări în reviste ISI 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

Locul citării Nr.de puncte atribuite 

      
PUNCTAJ TOTAL   

 
3.1.2. Citări în reviste BDI 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul) 

Locul citării Nr.de puncte atribuite 

      
PUNCTAJ TOTAL   

 
3.2. Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor 
ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste şi manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
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3.2.1. Cotate ISI (cu factor de impact) 
Nr. crt. Denumirea revistei Factorul de 

impact 
Calitatea Nr.de puncte 

atribuite 
     

PUNCTAJ TOTAL  
 
3.2.2. Cotate BDI 

Nr. 
crt. 

Denumirea revistei Calitatea Nr.de puncte 
atribuite 

    

PUNCTAJ TOTAL  
 

3.2.3. Naţionale şi internaţionale neindexate 
Nr. 
crt. 

Denumirea revistei Calitatea Nr.de puncte 
atribuite 

    

PUNCTAJ TOTAL  
 
3.3.Membru in academii, organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale și 
internationale, apartenență la organizații din domeniul educației și cercetării 
3.3.1. Membru în Academia Română 
Nr. crt. Denumirea academiei Calitatea Nr.de puncte 

atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
3.3.2. Membru în ASAS, AOSR și academii de ramură 
Nr. crt. Denumirea academiei Calitatea Nr.de puncte 

atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
3.3.3. Conducere asociații sau organizații profesionale/științifice 
Nr. crt. Denumirea asociației/organizației Funcția Nr. de puncte atribuite 

    

PUNCTAJ TOTAL   
 

3.3.4. Asociații sau organizații profesionale/științifice 
Nr. crt. Denumirea asociației/organizației Nr. de puncte atribuite 

   

PUNCTAJ TOTAL  
 
3.3.5. Consilii și organizații în domeniul educaţiei şi cercetării 
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Nr. crt. Denumirea asociației/organizației Calitatea Nr. de puncte atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL   
  
3.4. Expert evaluator naţional şi internaţional pentru: 
 

3.4.1. Proiecte de cercetare ştiinţifică (CNCSIS, PNCDI, etc.). Se vor acorda 4 puncte/ calitate doar 
dacă se dovedeşte participarea cadrului didactic la procesul de evaluare. Se anexează acte 
doveditoare în acest sens. 
3.4.2. Alte activităţi în domeniu: Se vor acorda 2 puncte/ calitate doar dacă se dovedeşte participarea 
cadrului didactic la diverse procese de evaluare. Se anexează acte doveditoare în acest sens. 
 
3.5. Premii, distincţii şi medalii de recunoaştere naţională şi internaţională: 

* punctajul se acordă anual pe tot parcursul activității didactice 
3.6. Referent ştiinţific 
3.6.1. Cărţi 

 
3.6.2. Îndrumător lucrări /caiete practică pedagogică / caiete de seminar /dicţionare: 

 
3.7. Conducător de doctorat cu doctoranzi în stagiu:  
Se acordă 4 puncte pentru calitatea de conducător de doctorat numai dacă există cel puţin un 
doctorand în stagiu. La acest indicator nu se cumulează puncte (se pot acorda numai 4 puncte pentru 
calitate) 
 
3.8.Comisii de concurs pentru posturi de conferențiar și profesor în alte universități: 

 
3.9. Cadru didactic invitat pentru prelegeri în străinătate 

Nr. 
crt. 

Denumirea premiului Emitent Nr. de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Autor(i) Titlul cărţii Nr. de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Autor(i) Titlul Nr. de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea Universității/Facultății Denumirea postului/Numele și prenumele 
candidaților 

Nr. de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea Universității/Facultății Titlul prelegerii Nr. de puncte 
atribuite 
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3.10. Cadru didactic invitat pentru prelegeri în țară 

 
 PUNCTAJ TOTAL 3 ( cuprinde suma punctelor obţinute la punctele 3.1.-3.10.). 
 
IV. ACTIVITATEA ÎN COMUNITATEA ACADEMICĂ 

 
4.1. Şef sectoare SDT, coordonator biobază/ clinici veterinare şi alte activităţi dovedite în SDT 
 
 Se va puncta pe baza copiilor documentelor de numire în funcţie. Activităţile în SDT se vor 
dovedi prin copii după extrase din registrele din Clinici sau alte registre de activităţi. 
 
4.2. Membru în comisii la nivel de: 
 
4.2.1. Universitate 

 
4.2.2. Facultate/ /DSE 

 
4.3. Stagii de perfecţionare: 
 
4.3.1. În străinătate 
Nr.crt. Locul desfăşurării stagiului Perioada desfăşurării Nr.de puncte 

atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
4.3.2. În ţară 
Nr.crt. Locul desfăşurării stagiului Perioada desfăşurării Nr.de puncte 

atribuite 
    

PUNCTAJ TOTAL  
 
4.4. Stagii de perfecţionare realizate pentru străini, de către cadre didactice din USAMVBT  

PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea Universității/Facultății Titlul prelegerii Nr. de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei Nr. de puncte atribuite 

   

PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei Nr. de puncte atribuite 

   
 PUNCTAJ TOTAL  
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Nr.crt. Locul desfăşurării stagiului Perioada desfăşurării Nr.de puncte 
atribuite 

    
PUNCTAJ TOTAL  

 
4.5. Întocmire orar 
 Se va puncta cadrul didactic care desfăşoară această activitate. 
 
4.6. Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale şi/sau naţionale, workshop-uri, 
târguri de joburi 

 
 
4.7. Organizare expoziţii, standuri, prezentări, editare de broşuri 

 
4.8. Promovarea universităţii (Mass-media, propagandă pentru admitere, pagina web, etc.) 

 
4.9.Coordonarea de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare 
continua şi proiecte educaţionale (POS, Socrates, Leonardo, etc) 

 
4.10. Întocmire dosar de autoevaluare pentru acreditare/ autorizare: 

 
4.11. Efectuarea de audit intern  al sistemului de management al calităţii 

Nr. 
crt. 

Denumirea  manifestării Nr. de puncte 
atribuite 

   
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea  activităţii Nr. de puncte atribuite 

   
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea  activităţii Nr. de puncte atribuite 

   

PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea  activităţii Nr. de puncte atribuite 

   

PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Calitatea (coordonator/ colaborator) Nr. de puncte atribuite 

   
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Entitatea organizatorică auditată Perioada desfăşurării 
auditului 

Nr. de puncte atribuite 
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4.12. Alte activităţi specifice nemenţionate anterior   

Pentru toate activităţile se anexează dovezi, în funcţie de specificul fiecărei activităţi. În 
cazul serviciului de gardă, 4 servicii de gardă se echivalează cu o activitate. Prin avizarea fişei de 
autoevaluare, directorul de departament certifică faptul că aceste activităţi au fost prestate.  
 
4.13. Decan de an ZI/ID   
 
PUNCTAJ TOTAL 4 ( cuprinde suma punctelor obţinute la punctele 4.1.-4.13.). 
 
PUNCTAJUL TOTAL GENERAL se obţine prin completarea punctajelor parţiale în tabelul 
centralizator de la sfârşitul fişei de autoevaluare şi înmulţirea cu coeficienţii acordaţi pentru 
fiecare criteriu de evaluare. 
 
 

Intocmit, 
 
 
 
 

 

PUNCTAJ TOTAL  
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Facultatea ………………………………………….. 
Departamentul …………………………………….. 
Nume şi prenume ……………………..................... 
Funcţia didactică …………………………………. 

 
 

 
Criteriul 

de 
evaluare  

 

 Indicatorii de performanţă 
Numărul de 

puncte/referinţă 
 

Punctaj totali 

1 2 3 4 5 

I. 
A

C
T

IV
IT

A
T

E
 D

ID
A

C
T

IC
Ă

 
  

1.  Tratate, monografii, 
cărţi publicate  

1. în edituri din strainatate 30 pct./100 pagii  
2. în edituri recunoscute din ţară 20 pct./100 pagii  

2.  Cursuri universitare proprii inclusiv ID, IFR, compendii 15 pct./100 pagii  
3.  Cursuri universitare în limba engleză 20pct./100pagii  
4.  Cursuri universitare/ cursuri ID/ compendii reeditate şi revizuite, 

precum şi cursuri online 
5 pct./100 pagii  

5.  Îndrumătoare de lucrări practice/caiete practică pedagogică/caiete 
de seminar/dicţionare 

10 pct./100 pagii  

6.  Îndrumătoare de lucrări practice în limba engleză 15pct./100pagii  
7.  Confecţionare/realizare materiale didactice maxim 2 pct.  
8.  Coordonare de lucrări de absolvire licenţă (diplomă), disertaţie 2pct./lucrare,  

max. 12 pct. 
 

9.  Participare în comisii 
de: 

1.admitere, examen diplomă 6 pct./comisie  
2.disertaţie 4 pct./comisie  

10.  Cadru didactic implicat în programe internaţionale de mobilităţi, 
cu susţinere de prelegeri 5 pct./ prelegere  

11.  

Preşedinte sau 
membru în comisii de 
doctorat: 

1.admitere şi examene 
0,5 pct./comisie/ 
candidat 
maxim 12 pct. 

 

2. susţinere rapoarte de cercetare 1 pct./comisie  
maxim 12 pct.  

3. susţinere teză  3 pct./comisie 
maxim 12 pct.  

12.  Conducător de doctorat sau postdoctorat, cu teze finalizate 6 pct. / teză susţinută 
maxim 24 pct.  

13.  Membru în echipe de expertizare/evaluare a procesului 
educaţional  

3,5 pct.  

14.  Îndrumări lucrare grad I 3 pct./ lucrare   
15.  Membru în comisia de perfecţionare grade didactice 1 pct./comisie  
16.  Activităţi de educaţie continuă şi extensie universitară, ca 

reprezentant USAMVBT 2 pct./activitate  

17.  Coordonarea unor cercuri ştiinţifice, cultural-sportive studenţeşti 2pct./activitate 
maxim 4 pct.  

 18.  Teză de abilitare susținută 10 pct.  
TOTAL 1  

                                                           
i Referinţele care stau la baza calculului punctajului total se detaliază în fişa justificativă 
ii Punctele se împart de coordonator/prim autor în funcţie de contribuţia fiecărui autor 
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1 2 3  4 5 
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N
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1. Lucrări 
ştiinţifice 
publicate din 
care: 

1.. Cotate ISI 

1. cu factor de 
impact 

- prim autor/coordonatora/autor 
corespondent: 10 pct. 
- coautor4 pct. 

 

2. fară factor de 
impact 

- prim autor/coordonatora/autor 
corespondent: 6 pct. 
- coautor: 2 pct. 

 

3. proceeding/ 
abstract meeting 

- prim autor/coordonatora/autor 
corespondent: 3 pct. 
- coautor: 1 pct. 

 

2. Indexate BDI 
- prim autor/coordonatora/autor 
corespondent: 4 pct. 
- coautor: 1,5 pct. 

 

3.Studii şi lucrări publicate în 
reviste de specialitate cu referenţi şi 
colective editoriale în străinătate 

- prim autor/coordonatora/autor 
corespondent: 4 pct 
- coautor: 1,5 pct. 

 

4.Recunoscute CNCSIS 
- prim autor/coordonatora/autor 
corespondent: 3 pct. 
- coautor: 1 pct. 

 

2. Participări la 
manifestări 
ştiinţifice cu 
susţinere de 
lucrări 

1. În ţară 
- 2 pct. 

 

2. În străinătate 
- 4 pct. 

 

3. Articole tehnice şi ştiinţifice în ziare, reviste şi 
buletine informative 

- unic/prim autor: 1 pct. 
- coautor: 0,5 pct.  

4. Brevete şi produse omologate - unic/prim autor: 15 pct. 
- coautor: 5 pct.  

5. 

Premii acordate 
1. Academia Română - unic/prim autor: 10 pct. 

- coautor: 5 pct.  

2. MECTS, CNCSIS, ASAS etc - unic/prim autor: 5 pct. 
- coautor: 3 pct.  

6 

Granturi/proiecte 
câstigate prin 
competiție 
inclusiv proiecte 
de cercetare/ 
consultanţă 
(valoare de minim 
10 000 Euro 
echivalent) 

1. Director/ 
responsabil 

1. internaţionale 20 pct.  

2. naţionale 10 pct.  

2. Membru 
în echipă 

1. internaţionale 4 pct.  

2. naţionale 2 pct.  

7 Proiecte de cercetare eligibile, dar neaprobate pentru 
finanţare şi care au obţinut minim 70% din punctajul 
maxim acordat 

3 pct./proiect  

8 Activitate în centre de 
excelenţă, cercetare, 
laboratoare recunoscute 
CNCSIS sau 
autorizate/acreditate, 
subordonate 
USAMVBT: 

1. Director/coordonator 5 pct.  

2. Membrii  3 pct.  

TOTAL 2  
a Reprezintă ultimul autor 
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1.  Citări în reviste ISI si BDI 1. ISI 10/nr. aut art.citat  
2. BDI 5/nr. aut art.citat 

2.  

Membru în colectivele de redacţie sau 
comitete ştiinţifice al revistelor şi 
manifestărilor ştiinţifice, recenzor pentru 
reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 

1. cotate ISI (cu factor de impact) 15 pct. /activitate  
2. BDI 10 pct. / activitate  

3. naţionale şi internaţionale neindexate 5 pct. / activitate 
 

3.  

Membru in academii, organizații, asociatii 
profesionale de prestigiu, naționale și 
internationale, apartenență la organizații 
din domeniul educației și cercetarii 

1. Academia Romana 100 pct.  
2. ASAS, AOSR și academii de ramura 30 pct. 
3. Conducere asociații 
sau organizații 
profesionale/științifice 

internationale 15 pct. / asociaţie 

naţionale 6 pct. / asociaţie 

4. Asociații  sau 
organizații 
profesionale/științifice 

internaționale 5 pct. / asociaţie 
naţionale 2 pct. / asociaţie 

5. Consilii și 
organizații în 
domeniul educaţiei şi 
cercetării 

conducere 10 pct. / consiliu 

membru 4 pct. / consiliu 

4.  Expert evaluator naţional şi internaţional 
pentru:  

1. proiecte de cercetare ştiinţifică 
(CNCSIS, PNCDI, etc) 4 pct./evaluare  

2. alte activităţi în domeniu 2 pct./evaluare  

5.  Premii, distincții și medalii 

1. Academia Română 30 pct./premiu  
2. ASAS, AOSR, academii de ramură şi 
CNCSIS 15 pct./premiu  

3. internaționale 10 pct./premiu  
4. naționale în domeniu 5 pct./premiu  
5. Doctor Honoris Causa 10 pct.  

6.  Referent ştiinţific: 
  

1. cărţi 2 pct. / carte  
2. îndrumătoare lucrări practice/ caiete 
practică pedagogică/caiete de 
seminar/dicţionare 

1 pct. / lucrare 
 

7.  Conducător de doctorat cu doctoranzi în stagiu 4 pct.  
8.  Comisii de concurs pentru posturi de conferențiar și profesor în alte universități 10pct./comisie  
9.  Cadru didactic invitat pentru prelegeri în străinătate 10 pct/ prelegere  
10.  Cadru didactic invitat pentru prelegeri în ţară 5 pct/ prelegere  

  TOTAL 3  
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1.  Şef sectoare SDT, coordonator biobază/clinici veterinare şi alte activităţi dovedite în 
SDT 20 pct.  

2.  Membru în comisii la 
nivel de: 

1.universitate 10 pct./comisie  

2.facultate 7pct./comisie  

3.  Stagii de perfecţionare în 
domeniul de activitate: 

1.în străinătate 10 pct./stagiu  
2.în ţară  5 pct./stagiu  

4.  Stagii de perfecţionare realizate pentru străini, de către cadre didactice din USAMVBT 4 pct./stagiu  
5.  Întocmire orar 20 pct.  

6.  Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale şi/sau naţionale, workshop-uri, 
târguri de joburi 40pct./activitate  

7.  Organizare expoziţii, standuri, prezentări, editare broşuri 20 pct../activitate  
8.  Promovarea universităţii (mass-media, propagandă pt. admitere, pagina web etc.) 15 pct./activitate  

9.  Coordonarea de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare 
continua şi proiecte educaţionale (POS, Socrates, Leonardo, etc) 30 pct./activitate  

10.  Întocmire dosar de autoevaluare 
pentru acreditare/autorizare: 

1.coordonator (persoană de contact) 70 pct./dosar  
2. colaborator 30pct./dosar  

11. Efectuarea de audit intern al sistemului de management al calităţii   10 pct./audit  

12. 
Alte activităţi specifice nemenţionate anterior (documentaţie sporuri,  serviciul de gardă, 
traducere documente academice, interpretariat, participare în comisia de promovare, 
documentări tehnice etc.) 

10pct./activitate 
 

13. Decan de an zi/ID 50 pct./an  
TOTAL 4  

 
 
 
 

CENTRALIZATOR PUNCTAJ 
 

Nr. 
crt. 

CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTE PONDERE TOTAL 

1.  ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

 0,30 
 

 

2.  ACTIVITATE DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ 

 

 0,35  

3.  RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ ŞI 
INTERNAŢIONALĂ 

 

 0,25  

4.  ACTIVITATEA ÎN 
COMUNITATEA ACADEMICĂ  

 0,10  

TOTAL GENERAL:  

Punctaj Birou facultate* ( max. 10% din punctajul general):  

TOTAL FINAL  

*Biroul facultăţii poate acorda până la 10% din punctajul general. 
 
 N.B.  
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1. Prezenta fişă de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice se completează conform „Ghidului  de completare a fişei 
de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice” anexat. 

2. Veridicitatea datelor este verificată de către directorul de departament și responsabilul RAC pe departament. 
3. Contestațiile vor fi rezolvate de către o comisie formată din: decan, prodecanul cu activitatea de cercetare și responsabilul 

RAC pe facultate  
 

Data, 
Întocmit,    
 

Avizat,    
Data...................... 

Director Departament…………………… 
 

 
RAC Departament.............................................. 

 
 
 

Am primit un exemplar, 
  

......................................... 
 

Data................................ 
 

 


