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GRILĂ DE EVALUARE ANUALĂ A PERFORMANȚEI ACADEMICE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 

Nume și prenume persoană evaluată _________________________________________________________________________________________________ 

 

Funcția/Gradul didactic ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Disciplina  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Departamentul __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Facultatea  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicator de performanță1 Punctaj standard 
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CRITERIUL I: ACTIVITATE DIDACTICĂ 

1. Manual publicat în ultimii 5 ani universitari în limba română2  
Autor 40 p/carte    

Autor capitol 4 p/capitol    

2. Manual publicat în ultimii 5 ani universitari într-o limbă străină3 
Autor 60 p/carte    

Autor capitol 6 p/capitol    

3. Suport de cursuri pentru studenți/ masteranzi/ 

doctoranzi/ rezidenți publicat în limba română  în ultimii 5 

ani4 

Editura Victor Babeș 
Autor 20 p/carte    

Autor capitol 2 p/capitol    

Imprimeria UMFT/Lito 
Autor 15 p/carte    

Autor capitol 1,5 p/capitol    

Edituri recunoscute 

CNCSIS 

Autor 30 p/carte    

Autor capitol 3 p/capitol    

                                                 
1 Indicatorii de performanță se raportează la anul universitar evaluat, cu excepția situațiilor unde se precizează altfel 
2 Se anexează copie după copertă și cuprins 
3 Se anexează copie după copertă și cuprins 
4 Se anexează copie după copertă și cuprins 
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4. Suport de cursuri pentru studenți/ masteranzi/ 

doctoranzi/ rezidenți publicat într-o limbă străină în ultimii 

5 ani5 

Editura Victor Babeș 
Autor 30 p/carte    

Autor capitol 3 p/capitol    

Imprimeria UMFT/Lito 
Autor 20 p/carte    

Autor capitol 2 p/capitol    

Edituri recunoscute 

CNCSIS 

Autor 40 p/carte    

Autor capitol 4 p/capitol    

5. Suport didactic de lucrări practice pentru studenți/ 

masteranzi/ doctoranzi/ rezidenți publicat în limba română 

în ultimii 5 ani6 

Editura Victor Babeș 
Autor 20 p/carte    

Autor capitol 2 p/capitol    

Imprimeria UMFT/Lito 
Autor 15 p/carte    

Autor capitol 1,5 p/capitol    

Edituri recunoscute 

CNCSIS 

Autor 30 p/carte    

Autor capitol 3 p/capitol    

6. Suport didactic de lucrări practice pentru studenți/ 

masteranzi/ doctoranzi/ rezidenți publicat într-o limbă 

străină în ultimii 5 ani7 

Editura Victor Babeș 
Autor 30 p/carte    

Autor capitol 3 p/capitol    

Imprimeria UMFT/Lito 
Autor 20 p/carte    

Autor capitol 2 p/capitol    

Edituri recunoscute 

CNCSIS 

Autor 40 p/carte    

Autor capitol 4 p/capitol    

7. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți8  

Excelent 30 puncte    

Foarte bine 20 puncte    

Bine  15 puncte    

Suficient 0 puncte    

Insuficient 0 puncte    

8. Nivelul normei didactice, conform statelor de funcții9 

13,01-16 ore 20 puncte    

11,01 – 13 ore 10 puncte    

9,01 – 11 ore 5 puncte    

7 – 9 ore 2 puncte    

9. Nivelul de încărcare al normei didactice cu ore la serii de predare în limbi străine, 

conform statelor de funcții10 

Peste 75% 25 puncte    

50-75% 20 puncte    

                                                 
5 Se anexează copie după copertă și cuprins 
6 Se anexează copie după copertă și cuprins 
7 Se anexează copie după copertă și cuprins 
8 Se anexează dovadă de la Prorectoratul didactic 
9 Se anexează copie după statul de funcții 
10 Se anexează copie după statul de funcții 
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20-50% 15 puncte    

0-20% 5 puncte    

0% 0 puncte    

9. Nivelul de încărcare al normei didactice cu ore la programele de studii AMG 

Lugoj, AMG Deva, ASF Lugoj, conform statelor de funcții11 

Peste 75% 25 puncte    

50-75% 20 puncte    

20-50% 15 puncte    

0-20% 5 puncte    

0% 0 puncte    

10. Activitate didactică la școala doctorală12 10 puncte    

11. Activitate didactică la programe masterale13 5 puncte    

12. Îndrumare lucrări de licență/masterat14 
5 p / lucrare 
(maximum 40 de 

puncte) 
   

13. Îndrumare studenți pentru activități științifice15 
5 p/activitate  
(maximum 40 de 

puncte) 
   

14. Coordonare activitate doctoranzi 
Conducător de doctorat16 

10p/doctorand 
(maximum 80 de 

puncte) 
   

Membru în comisia de îndrumare17 2p/doctorand     

15. Coordonare de teme în cadrul cercurilor științifice studențești18 5p/temă    

TOTAL CRITERIUL I: ACTIVITATE DIDACTICĂ    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Se anexează copie după statul de funcții 
12 Se anexează procesul verbal al Școlii doctorale de alocare a orelor în regim plata cu ora 
13 Se anexează procesul verbal al Departamentului de Studii Masterale de alocare a orelor în regim plata cu ora 
14 Se anexează coperta lucrării 
15 Se anexează ca dovezi: copie după programul manifestării științifice, diplomă etc. Pentru Educație Fizică se punctează activități specifice domeniului 
16 Se anexează dovadă de la Școala doctorală 
17 Se anexează decizia de numire a comisiei de îndrumare 
18 Se anexează dovadă de la Șeful disciplinei/Coordonatorul cercului științific studențesc 
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Indicator de performanță19,20 Punctaj standard 
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CRITERIUL II: ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI PRESTIGIU PROFESIONAL 

1. Tratat publicat în ultimii 5 ani universitari în edituri internaționale 
editor/coordonator 100p/tratat    

autor capitol21 40p/tratat    

2. Tratat publicat în ultimii 5 ani universitari la Editura Victor Babeș sau alte edituri 

recunoscute CNCSIS 

editor/coordonator 50p/tratat    

autor capitol22 15p/tratat    

3. Monografii/ghiduri sau protocoale elaborate de societăți științifice naționale și 

internaționale, publicate în ultimii 5 ani universitari în edituri internaționale 

editor/coordonator 50p/carte    

autor capitol23 20p/carte    

4. Monografii/ghiduri sau protocoale elaborate de societăți științifice naționale și 

internaționale, publicate în ultimii 5 ani universitari la Editura Victor Babeș sau alte 

edituri recunoscute CNCSIS 

editor/coordonator 20p/tratat    

autor capitol24 5p/tratat    

5. Grant de cercetare câștigat prin competiție25 

Coordonator/Director grant internațional 300p/grant    

Coordonator/Director partener național în proiect  internațional 200p/grant    

Membru colectiv grant internațional 100p/grant    

Director grant național 150p/grant    

Director partener național în proiect  național 100p/grant    

Membru colectiv grant național 50p/grant    

Director grant intern UMFT 20p/grant    

Membru colectiv grant intern UMFT 10p/grant    

6. Coordonator/Director grant de cercetare internațional/național evaluat cu  punctaj în prima treime a 

clasamentului, nefinanțat 20p/grant    

7. Brevete/invenții/patente obținute în ultimii 5 ani, cu drepturi 

de autor UMFT 

La nivel internațional 300p/brevet    

La nivel național 200p/brevet    

                                                 
19 Indicatorii de performanță se raportează la anul universitar evaluat, cu excepția situațiilor unde se precizează altfel 
20 La toți indicatorii de performanță valorificați trebuie să fie menționată afilierea cadrului didactic la UMF „Victor Babeș” din Timișoara 
21 Punctajul se acordă per tratat, indiferent de numărul de capitole 
22 Punctajul se acordă per tratat, indiferent de numărul de capitole 
23 Punctajul se acordă per carte, indiferent de numărul de capitole 
24 Punctajul se acordă per carte, indiferent de numărul de capitole 
25 Se punctează pe perioada de derulare/implementare a grantului 
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8. Grant de dezvoltare/structural/educațional/ 

rețele colaborative 26 

Coordonator/Director grant internațional 150p/grant    
Coordonator/Director partener național în proiect  internațional 100p/grant    
Membru colectiv grant internațional 50p/grant    
Director grant național 100p/grant    
Director partener național în proiect  național 75p/grant    
Membru colectiv grant național 30p/grant    

9. Articole publicate in extenso în reviste cotate ISI27,28,29: 

Prim-autor 50p/articol x IF    
Autor principal 40p/articol x IF    
Co-autor 20p/articol x IF    

10. Articole publicate in extenso în volumele unor conferințe indexate ISI 30,31,32: 

Prim-autor 30p/articol x IF    

Autor principal 20p/articol x IF    

Co-autor 10p/articol x IF    

11. Articole publicate in extenso în volumele unor conferințe indexate ISI (ISI 

Proceedings) 33,34,35: 

Prim-autor 30p/articol x IF    
Autor principal 20p/articol x IF    
Co-autor 10p/articol x IF    

12. Rezumate publicate în reviste cotate ISI 36,37,38: 

Prim-autor 20p/rezumat    
Autor principal 10p/rezumat    
Co-autor 5p/rezumat    

13. Articole publicate in extenso în reviste indexate BDI sau volumele unor conferințe 

internaționale, indexate BDI39,40: 

Prim-autor 10p/articol    
Autor principal 8p/articol    
Co-autor 5p/articol    

                                                 
26 Se punctează pe perioada de derulare/implementare a grantului 
27 Pentru domeniile Limbi Moderne, Educație Fizică, Filozofie și Comunicare se iau în considerație și articole publicate în reviste indexate ISI 
28 Se anexează ca dovadă copie după prima pagină a articolului 
29 Se punctează o singură calitate: prim-autor, autor principal sau co-autor 
30 Pentru domeniile Limbi Moderne, Educație Fizică, Filozofie și Comunicare se iau în considerație și articole publicate în reviste indexate ISI 
31 Se anexează ca dovadă copie după prima pagină a articolului 
32 Se punctează o singură calitate: prim-autor, autor principal sau co-autor 
33 Pentru domeniile Limbi Moderne, Educație Fizică, Filozofie și Comunicare se iau în considerație și articole publicate în reviste indexate ISI 
34 Se anexează ca dovadă copie după prima pagină a articolului 
35 Se punctează o singură calitate: prim-autor, autor principal sau co-autor 
36 Pentru domeniile Limbi Moderne, Educație Fizică, Filozofie și Comunicare se iau în considerație și articolele publicate în reviste indexate ISI 
37 Se anexează ca dovadă copie după rezumat 
38 Se punctează o singură calitate: prim-autor, autor principal sau co-autor 
39 Se anexează ca dovadă copie după prima pagină a articolului 
40 Se punctează o singură calitate: prim-autor, autor principal sau co-autor 
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14. Guest speaker  la manifestări științifice41 Internaționale42 50p/manifestare    
Naționale43 20p/manifestare    

15. Prezentare orală  la manifestări științifice44 Internaționale45 30p/prezentare    
Naționale46 10p/prezentare    

16. Poster la manifestări științifice47 Internaționale48 15p/poster    
Naționale49 5p/poster    

17. Membru în colective editoriale 50 

Reviste cotate ISI 

editor 50p/revistă    

membru 30p/revistă    

peer- reviewer 20p/revistă    

Reviste cotate BDI 

editor 20p/revistă    

membru 10p/revistă    

peer- reviewer 5p/revistă    

18. Citări în reviste de specialitate în ultimii 3 ani calendaristici 

încheiați (exclus autocitările) 

ISI Web of Science, Core Collection, Thomson 

Reuters 

5p/citare    

Google Scholar 1p/citare    

19. Indicele Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core Collection, Thomson Reuters pentru întreaga 

carieră ("all years")  
50p x IH    

20. Stagii de perfecționare (educaționale/științifice/rezidențiat)51, 52 
în străinătate 30p/stagiu    

în țară 10p/stagiu    

TOTAL CRITERIUL II: ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI PRESTIGIU PROFESIONAL    

 

 

 

 

 

                                                 
41 Se anexează copie după certificat de participare/diplomă și program 
42 Organizate de societăți științifice internaționale 
43 Organizate de societăți științifice naționale 
44 Se anexează copie după certificat de participare/diplomă, program și rezumat 
45 Organizate de societăți științifice internaționale 
46 Organizate de societăți științifice naționale 
47 Se anexează copie după certificat de participare/diplomă, program și rezumat 
48 Organizate de societăți științifice internaționale 
49 Organizate de societăți științifice naționale 
50 Se anexează link și print-screen al revistei, precum și dovadă (de ex. adeverință) pentru fiecare activitate desfășurată 
51 Cu acordul universității și cu certificat/atestat de finalizare; durata de minim 30 de zile, fără finanțare din partea UMFT 
52 Nu se referă la programul național de rezidențiat la care candidatul a obținut loc/post în urma concursului de rezidențiat 
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Indicator de performanță53 Punctaj standard 
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CRITERIUL III: ACTIVITATE ORGANIZATORICĂ-ADMINISTRATIVĂ 

1. Comisii de admitere, licență, 

masterat, doctorat, rezidențiat54 

Comisie centrală licență/masterat 

Președinte  50p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Comisie profesională licență/masterat 

Președinte  20p/comisie    

Membru și Șef sală 10p/comisie    

Secretar și Supraveghetor 5p/comisie    

Comisie tehnică admitere 
Președinte  50p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Comisie centrală admitere 

Președinte 50p/comisie    

Birou comisie centrală 35p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Comisia de evaluare a dosarelor 

candidaților străini (UE și non UE) la 

concursul de admitere  

Președinte  50p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Comisia de evaluare a dosarelor 

candidaților români de pretutindeni, 

respectiv ale candidaților non UE 

Președinte  50p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Comisie locală centrală rezidențiat 

Președinte  50p/comisie    

Vicepreședinte/Șef clădire 40p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Comisie repartiție rezidențiat 

Președinte  50p/comisie    

Vicepreședinte 40p/comisie    

Membru 20p/comisie    

                                                 
53 Indicatorii de performanță se raportează la anul universitar evaluat, cu excepția situațiilor unde se precizează altfel 
54 Se anexează copie după decizia de numire 
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Secretar 5p/comisie    

Comisie locală contestații rezidențiat 

Președinte  50p/comisie    

Vicepreședinte 40p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Comisie grup de lucru locație 

rezidențiat 

Președinte  30p/comisie    

Membru 10p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

Organizare rezidențiat 
Operator scanare 10p/comisie    

Supraveghetor sală 10p/comisie    

Comisie admitere doctorat 

Președinte  50p/comisie    

Membru 20p/comisie    

Secretar 5p/comisie    

2. Comisii de concurs promovare/abilitare /susținere publică teză doctorat 

(referent științific)/ membru în comisii de examen specialitate/primariat/ 

membru în comisii de ocupare posturi în rețeaua Ministerului Sănătății55 

Președinte 20p/comisie    

Membru  10p/comisie    

Secretar  5p/comisie    

3. Membru în comisii consultative ale Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării, 

Comisii ARACIS, Comisii CNATDCU56 
20p/comisie    

4. Comisii instituționale (comisia de etică a universității, comisia de etică a 

cercetării, comisie de cercetare disciplinară prealabilă, alte comisii)57 

Președinte 30p/comisie    

Membru  15p/comisie    

Secretar  5p/comisie    

5. Membru58 în comisia de elaborare a rapoartelor 

de autoevaluare instituțională 

ARACIS 
Persoană de contact 50p/comisie    

Membru  30p/comisie    

DEACE, CEACE 
Președinte 30p/comisie    

Membru  20p/comisie    

6. Membru al Senatului universitar, Consiliului Facultății, Consiliului Departamentului, Consiliului Școlii 

Doctorale, CSUD, Consiliului de Administrație 
10p/consiliu    

7. Membru în Comisii Consultative ale Senatului universitar 10p/comisie    

8. Traducerea documentelor administrative59  15p/activitate    

TOTAL CRITERIUL III: ACTIVITATE ORGANIZATORICĂ-ADMINISTRATIVĂ    

                                                 
55 Se anexează copie după decizia de numire a comisiei 
56 Se anexează copie după decizia de numire a comisiei 
57 Se anexează copie după decizia de numire a comisiei 
58 Se anexează copie după decizia de numire a comisiei 
59 Se anexează certificarea structurii care a solicitat traducerea și documentul tradus 
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Definiții:  
Manualul este o lucrare științifică ce cuprinde elementele fundamentale ale unei științe/specialități/discipline, utilizată mai ales în instituțiile de învățământ și care asigură instruirea de bază într-

un domeniu mai larg, bine precizat; manualul corespunde tematicii abordate în cadrul unor prelegeri/cursuri universitare, conținând mai multe informații decât expunerea orală; prezintă informații 

clasice actualizate, în general fără referiri la problematica cercetării în domeniu 

 

Tratatul este o lucrare de specialitate, în care sunt expuse principiile fundamentale ale unei specialități / discipline, ce asigură instruirea aprofundată într-un domeniu mai larg, bine precizat; 

tratatul prezintă informații detaliate, incluzând noțiuni și concepte de dată recentă, cu referiri la aspectele cele mai importante ale cercetării în domeniu; este frecvent elaborat de un colectiv de 

autori din țară și/sau din străinătate (la fiecare capitol este menționat autorul/colectivul de autori care l-a redactat), sub coordonarea unei personalități științifice în domeniu. 

 

Monografia este o lucrare științifică ce acoperă în mod exhaustiv o singură ramură (domeniu îngust) de cunoaștere; este o lucrare erudită, foarte documentată, focalizată pe problematica cercetării; 

corelează într-o manieră sintetică informațiile existente, prin prisma experienței personale din aria științifică abordată. 

 

 

PUNCTAJ TOTAL AUTOEVALUARE __________________ 

 

Data _______________________           Semnătura _______________________________ 

 

 

 

 

PUNCTAJ EVALUARE IERARHICĂ  __________________ 

 

Data _______________________       Semnătura directorului de departament _______________________________ 

 

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL EVALUARE INSTITUȚIONALĂ _________________________ CALIFICATIVUL ________________________________________ 

 

 

 

Data _______________________       Semnătura președintelui comisiei ____________________________________ 
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