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Documente de referință: 

 Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul MENCȘ nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL I.  

Dispoziții generale 
Art. 1  

Performanța academică reprezintă rezultatele obținute de personalul didactic și de cercetare în desfășurarea 

activității profesionale. 

Art. 2 

Prezentul regulament stabilește cadrul în baza căruia este efectuată evaluarea performanței academice a 

personalului didactic și de cercetare  din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, respectiv asigurarea concordanței între cerințele postului, calitățile profesionale ale personalului 

didactic și de cercetare și rezultatele profesionale obținute. 

Art. 3 

Evaluarea performanței academice a personalului didactic și de cercetare din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are drept scop evaluarea activităților didactice și de 

cercetare desfășurate pe parcursul unui an universitar. 

Art. 4 

Autoevaluarea și evaluarea performanței academice a personalului didactic și de cercetare este obligatorie 

și reprezintă atribuție de serviciu a cărei neîndeplinire este considerată abatere disciplinară și va fi tratată ca 

atare. 

Art. 5 

În urma desfășurării procesului de evaluare a performanței academice se obțin următoarele rezultate: 

a) Calificativele aferente activității profesionale didactice și de cercetare; 

b) Punctajele pentru majorările salariale din veniturile proprii ale universității, pe criterii de 

performanță. 

Art. 6 

Evaluarea performanței academice se realizează pe baza următoarelor principii: 

a) principiul eficienței – obținerea de rezultate educaționale maxime prin gestionarea resurselor 

existente; 

b) principiul calității – activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și bune practici 

naționale și internaționale; 

c) principiul echității - asigurarea egalității de șanse și a tratamentului egal; 

d) principiul nediscriminării - este interzisă orice formă de discriminare după criterii de: sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune 

politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate 

sindicală; 

e) principiul transparenței și integrității procesului de evaluare; 

f) principiul profesionalismului – competență în exercitarea profesiei, dedicarea față de cariera 

academică, încrederea studenților în autoritatea intelectuală și morală a cadrului didactic; 

g) principiul meritului – recunoașterea meritului profesional pentru crearea și dezvoltarea unei culturi 

a calității. 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL II.  

Desfășurarea procesului de evaluare a performanței academice 

 

Art. 7 

Evaluarea performanței academice, prevăzută de prezentul regulament, se constituie în patru etape: 

a) Evaluarea cadrelor didactice de către studenți – se efectuează conform Chestionarului de 

evaluare a cadrelor didactice de predare curs/lucrări completat de studenți;  

b) Autoevaluarea – se efectuează de către fiecare cadru didactic și de cercetare prin completarea 

coloanei nr. 5 din Grila de evaluare anuală a performanței academice, anexând dovezi justificative 

aferente punctajului pentru fiecare indicator de performanță; 

c) Evaluarea ierarhică la nivelul departamentului – se efectuează de către membrii Consiliului 

departamentului prin completarea coloanei nr. 6 din Grila de evaluare anuală a performanței 

academice, și semnează la final de către Directorului de departament; 

d) Evaluarea instituțională de către o comisie la nivelul universității numită în acest scop – se 

efectuează de către o comisie numită la nivelul universității prin completarea coloanei nr. 7 și se 

semnează la final de către Președintele comisiei; 

Art. 8 

Evaluarea performanței academice se realizează conform criteriilor prevăzute în Grila de evaluare anuală 

a performanței academice, anexă la prezentul regulament. 

Art. 9 

(1) Grila de evaluare anuală a performanței academice cuprinde: criteriile de evaluare, indicatorii de 

performanță, tipurile de evaluări cu punctajul aferent și semnături. 

(2) Criteriile de evaluare. Grila de evaluare anuală a performanței academice cuprinde trei criterii de 

evaluare: Activitate didactică, Activitate științifică și Prestigiul profesional și Activitate Organizatorică-

Administrativă.  

(3) Indicatorii de performanță sunt specifici fiecărui criteriu de evaluare. 

(4) Tipurile de evaluări. Grila de evaluare anuală a performanței academice cuprinde trei tipuri de 

evaluări: Autoevaluare, Evaluarea Ierarhică și Evaluarea Instituțională. 

(5) Semnăturile. Grila de evaluare anuală a performanței academice se semnează de către cadrul didactic 

care întocmește Autoevaluarea, Directorul de departament pentru Evaluarea ierarhică la nivelul 

departamentului și Președintele comisiei pentru Evaluarea instituțională.  

Art. 10 

(1) Punctajul final al evaluării anuale a performanței academice se echivalează cu calificativele: foarte 

bine, bine, suficient și insuficient. 

(2) Corespondența dintre punctajul final acordat și calificativele menționate la alin. (1) se realizează 

conform tabelului de mai jos: 

 Funcția 

 

Calificativul 

Asistent 

universitar 
Șef de lucrări 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

foarte bine 160 250 350 500 

bine 135 180 220 280 

suficient 70 95 110 130 

insuficient >70 >95 >110 >130 



 

 

(3) Pentru a obține, cel puțin, calificativul suficient, fiecare cadru didactic evaluat trebuie să obțină un 

punctaj minim la fiecare criteriu de evaluare, conform tabelului de mai jos: 

 

 Funcția 

 

Criteriul de evaluare 

Asistent 

universitar 
Șef de lucrări 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

I. Activitate didactică 40 50 50 50 

II. Activitate științifică 20 35 50 70 

III. Activitate organizatorică-

administrativă 
10 10 10 10 

 

(4) Personalul didactic care nu obține cel puțin punctajul minim prevăzut la alin. (3) pentru fiecare criteriu 

de evaluare va fi evaluat cu calificativul insuficient. 

Art. 11 

(1) Lipsa întocmirii Grilei de evaluare anuală a performanței academice constituie abatere 

disciplinară și va fi tratată ca atare. 

(2) Personalul didactic care nu întocmește Grila de evaluare anuală a performanței academice va fi 

notat cu calificativul insuficient. 

Art. 12 

(1) Procesul de întocmire, analiză, verificare, semnare și centralizare a Grilelor de evaluare anuală a 

performanței academice se desfășoară în perioada 1 octombrie – 25 noiembrie al fiecărui an universitar. 

(2) Personalul didactic și de cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara completează, semnează și transmite Grila de evaluare anuală a performanței academice 

Consiliului departamentului din care face parte cel târziu la data de 20 octombrie al fiecărui an universitar. 

(3) Consiliul departamentului analizează și verifică Grilele de evaluare anuală a performanței academice 

pentru personalul din subordine cel târziu până la data de 1 noiembrie al fiecărui an universitar, 

centralizează într-un tabel rezultatele și transmite Grilele de evaluare anuală a performanței academice 

semnate de către directorul de departament Comisiei instituționale numite la nivelul universității.  

(4) Comisia instituțională numită la nivelul universității verifică Grilele de evaluare anuală a performanței 

academice, centralizează rezultatele într-un tabel, acordă calificativele aferente punctajului și depune 

întreaga documentație la Registratura universității, în atenția Consiliului de Administrație, cel târziu la data 

de 25 noiembrie al fiecărui an universitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 13  

(1) Pe baza rezultatelor evaluării anuale a performanței academice și în temeiul prevederilor Legii-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul de administrație poate stabili majorări salariale din veniturile proprii ale universității 

pentru personalul didactic și de cercetare, diferențiat în funcție de gradul didactic și punctajul obținut, după 

cum urmează: 

 Punctajul obținut Majorare salarială 

Asistent universitar 

135 – 140 p 10% majorare internă 

141 – 150 p 20% majorare internă 

151 – 160  p  30% majorare internă 

161 – 180 p 40% majorare internă 

181 – 200 p 45% majorare internă 

Peste 200 de puncte 50% majorare internă 

Șef de lucrări  

180 – 210 p 10% majorare internă 

211 – 230 p 20% majorare internă 

231 – 250 p 30% majorare internă 

251 – 280 p 40% majorare internă 

281 – 300 p 45% majorare internă 

Peste 300 de puncte 50% majorare internă 

Conferențiar universitar 

220 - 260 p 5% majorare internă 

261 - 290 p 10% majorare internă 

291 - 320 p 20% majorare internă 

231 - 350 p 25% majorare internă 

Peste 350 de puncte 30% majorare internă 

Profesor universitar 

280 – 390 p 5% majorare internă 

391 – 500 p 10% majorare internă 

Peste 500 de puncte 15% majorare internă 

(2) Majorările salariale prevăzute la alin. (1) se acordă în limita fondurile disponibile și fără a depăși 

salariul de bază prevăzut pentru anul 2022 în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

(3) În cazul în care nu există fonduri suficiente pentru acordarea majorărilor salariale din veniturilor proprii 

ale universității, Consiliul de Administrație poate stabili neacordarea majorărilor salariale din veniturile 

proprii ale universității sau acordarea majorărilor salariale din fondurile proprii ale universității doar unor 

categorii de angajați. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 14 

(1) Comisia instituțională numită la nivelul universității este constituită din: Prorectorul responsabil pentru 

activitatea didactică, care are și calitatea de președinte, Prorectorul responsabil pentru cercetarea științifică 

și Prorectorul responsabil pentru activitățile social-administrative. 

(2) Comisia instituțională numită la nivelul universității conține și un secretar, fără drept de evaluare, 

respectiv un angajat din cadrul Secretariatului Prorectorat didactic.  

Art. 15 

(1) Consiliul departamentului centralizează rezultatele obținute de personalul din subordine într-un tabel în 

format Excel, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

(2) Tabelul cu personalul din componența departamentului se transmite pe e-mailul instituțional al 

directorului de departament de către Direcția Resurse Umane cel târziu la data de 15 noiembrie al fiecărui 

an universitar.  

(3) Formatul tabelului menționat la alin. (1) și (2) este prezentat ca anexă la prezentul Regulament. 

(4) Consiliul departamentului transmite tabelul în format electronic și în format tipărit și semnat de către 

directorul de departament Comisiei instituționale. 

Art. 16 

Comisia instituțională, după primirea tabelului centralizator, al  Grilelor de evaluare anuală a performanței 

academice și al documentației aferente de la Consiliul departamentului, verifică și certifică punctajul 

autoevaluării și al evaluării ierarhice, completează tabelul centralizator cu calificativele aferente și îl 

transmite în format electronic Secretarului Șef al Universității, în atenția Consiliului de Administrație și în 

format tipărit și semnat la Registratura universității, în atenția Consiliului de Administrație al universității. 

Art. 17 

(1) Consiliul de Administrație al universității analizează rezultatele evaluării anuale a performanțelor 

academice și stabilește, în limita fondurilor disponibile, majorări salariale din veniturile proprii ale 

universității, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu legislația în vigoare. 

(2) După hotărârea Consiliului de Administrație privind acordarea majorărilor salariale din veniturile 

proprii ale universității, Secretarul Șef al Universității completează tabelul centralizator primit de la 

Comisia instituțională cu procentele de majorare salarială aferente fiecărui cadru didactic și transmite 

tabelul centralizator în format electronic Biroului Salarizare. 

(3) După hotărârea Consiliului de Administrație privind acordarea majorărilor salariale din veniturile 

proprii ale universității se emite decizia rectorului privind acordarea majorărilor salariale din veniturile 

proprii ale universității. 

(4) Biroul Salarizare duce la îndeplinire prevederile deciziei rectorului prevăzută la alin. (3). 

 

 

CAPITOLUL III.  

Dispoziții finale 

 

Art. 18 

(1) Obținerea calificativului insuficient ca rezultat al evaluării anuale a performanței academice 2 ani 

universitari la rând se echivalează cu noțiunea necorespundere profesională care dă dreptul angajatorului 

să ia toate măsurile necesare. 

(2) În aceste circumstanțe, situația salariatului care nu corespunde profesional locului de muncă va fi 

supusă analizei comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, care propune măsurile ce se impun în 

conformitate cu legislația în vigoare. 



 

 

Art. 19 

(1) Sunt exceptate de la evaluarea anuală și nu vor beneficia de majorări salariale din veniturile proprii ale 

universității, indiferent de punctajul obținut, următoarele categorii de salariați: 

- Angajații cărora le-a fost suspendat de drept sau la cerere contractul individual de muncă sau au 

beneficiat de concediu fără salariu din motive personale pe o perioadă care depășește 30 de zile 

calendaristice în perioada evaluată; 

- Angajații care au primit o sancțiune din partea Comisiei de Etică a universității, Comisiei de etică a 

cercetării științifice sau din partea unei Comisii de cercetare disciplinară prealabilă în anul 

universitar evaluat. 

(2) Cel târziu la data de 20 noiembrie al fiecărui an, Comisia de etică a universității, Comisia de etică a 

cercetării științifice și Direcția Resurse Umane transmit Consiliului de Administrație un tabel centralizator 

cu angajații care au primit sancțiuni în anul universitar evaluat. 

Art. 20 

În cazul în care există diferențe de punctajul acordat între autoevaluare și punctajul final, Secretarul Șef al 

Universității va comunica acest fapt persoanelor în cauză. 

Art. 21 

Personalul didactic și de cercetare nemulțumit de rezultatul evaluării poate depune contestație în termen de 

3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor, la Registratura universității. 

Art. 22 

Pentru personalul didactic de conducere care beneficiază de majorare salarială în temeiul prezentului 

regulament, procentul de majorare salarială se aplică la salariul de bază al funcției de execuție aferente. 

Art. 23 

Anexe: 

Anexa 1 - Grila de evaluare anuală a performanței academice 

Anexa 2 – Tabelul centralizator al rezultatelor evaluării anuale a performanței academice 

Art. 24 

(1) La data de 1 ianuarie 2020 încetează acordarea și plata majorărilor salariale de care beneficiază 

personalul didactic începând cu 1 ianuarie 2015. 

(2) Prezentul regulament se aplică începând cu anul universitar 2018-2019, iar majorările salariale din 

veniturile proprii ale universității care decurg din aplicarea prezentului regulament se acordă începând cu 

luna ianuarie a anului 2020. 


