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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                     CP: 19.10.2015 
DEPARTAMENTUL DE MATEMATICI APLICATE 

 

NORME METODOLOGICE 
 

pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale personalului didactic de la Departamentul de Matematici Aplicate, 

în vederea obţinerii gradaţiei de merit 
 

Potrivit procedurilor Ordonanţelor de Urgenţă nr. 8/2000 şi nr. 196/2002, MECT a 
elaborat Normele metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale personalului didactic din învăţămantul superior. 

Prin adresa nr. 28557/14.03.2000, MECT a transmis tuturor Universităţilor din ţară 
proiectul actului normative promovat de MECT pentru a servi ca reper orientativ la 
evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic, in scopul diferenţierii 
salariului de bază, conform legii. 

Ţinand cont de cele expuse mai sus şi de prevederile Articolelor 4 şi 6 din Normele 
metodologice ale MECT, Departamentul de Matematici Aplicate propune următoarele criterii 
de evaluare şi inficatori de performanţă pentru cadrele didactice proprii: 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul de 
evaluare 

Indicatori de performanţă Nr. puncte 
(0-5) 

1 Elaborare de 
materiale 
didactice 

1. Cursuri universitare proprii, cu înalt grad de originalitate 
publicate la 

 Edituri recunoscute de CNCSIS 

 Internet (pe pagina de web a UCV) 

 
 

2/100 pag. 
1,5/100 pag. 

2. Suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, proiecte 
publicate prin 

 Edituri recunoscute de CNCSIS 

 Internet (pe pagina de web a UCV) 

 
 

1,5/100 pag. 
1/100 pag. 

3. Manuale şi alte materiale didactice pentru învăţămantul 
preuniversitar publicate în edituri 

 Cursuri, manuale 

 Articole sau note matematice publicate în Gazeta 
Matematică, Seria A sau B 

 Culegeri de probleme 

 
 

1/100 pag. 
 

0,5/articol 
0,5/100 pag. 

2 Cercetare 
ştiinţifică 

1. Monografii şi tratate de specialitate publicate în edituri 
recunoscute: 

 Monografii sau tratate publicate in editurile recunoscute 
de CNCS din ţară: 
- în limba română 
- în limba engleză 

 Monografii sau tratate publicate în edituri de 
prestigiu din străinătate 

 
 
 
 

0,02/1 pag. 
0,03/1 pag. 

 
0,04/1 pag. 
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2. Studii publicate in reviste de specialitate cu referenţi şi 
colective editoriale 

 Reviste categoria B + (CNCSIS) 

 Reviste categoria B (CNCSIS) 

 Reviste categoria C (CNCSIS) 

 Reviste internaţionale recunoscute ISI sau Proceeding-uri 
ale unor conferinţe internaţionale ISI publicate de un 
editor de prestigiu (inclusiv lucrări de sinteză publicate la 
cererea unor editori de prestigiu) 

 
 

1,5 
1 

0,5 
5/revistă cu f.i 

 0,5 
4/revistă cu f.i. 

 0,5 

3. Articole publicate în baze de date internaţionale 3 

4. Conferinţe ştiinţifice prezentate ca urmare a unei invitaţii de 
către un for academic/ştiinţific de prestigiu 

3 

5. Lucrări publicate in volumele unor conferinţe naţionale şi/sau 
internaţionale cu referenţi şi comitet de program, care nu sunt 
cotate ISI 

0,5/0,75 

6. Premii ştiinţifice (acordate pe lucrări) UEFISCDI 1,5 

7. Granturi câştigate prin competiţie  
a) în ţară 

 Director contract anual CNCSIS 

 Membru în echipă de cercetare contract anual 

 Director contract multianual CNCSIS (major de 
cercetare, master-doctorat) 

 Membru în echipă de cercetare contract multianual 
b) în străinătate 

 Director sau coordonator local contract U.E. 

 Membru contract U.E. 

 
 

2 
0,5 
2 
 

1 
 

4 
2 

8. Contracte de cercetare ştiinţifică 

 Director contract cu ANCS sau Academia Romană 

 Membru în echipă de cercetare 

 
2 

0,5 

9. Preprinturi sub tutela unui for ştiinţific recunoscut 0,5 

10. Participare cu comunicare în rezumat sau conferinţă 
(nepublicate) la o sesiune ştiinţifică (sau conferinţă personală) din 
ţară/străinătate 

 
0,25/0,5 

11. Citări ale lucrărilor publicate, fără autocitări 0,1/citare în 
lucrare BDI 

0,25/citare în 
lucrare ISI 

3 Recunoaştere 
naţională şi 
internaţională 

1. Profesor invitat pentru prelegeri la universităţi de prestigiu 

 din ţară 

 din străinătate 

 
1/prelegere 
2/prelegere 

2. Membru în academii de ştiinţă şi artă 

 Membru al Academiei 

 Membru corespondent al Academiei 

 
5/an 
4/an 

3. Membru activ în societăţi ştiinţifice şi profesionale (cu cotizaţia  
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plătită) 

 din ţară 

 din străinătate 

 
0,5/an 
1/an 

4. Membru în comisii de doctorat 

 Admitere, examene, referate 
- Conducătorul 
- Alţii decât conducătorul 

 Susţinere teză de doctorat 
- Conducătorul 
- Alţii decât conducătorul 

 
 

0,5/candidat 
0,25/candidat 

 
2/teză 
1/teză 

5. Membru în colective de redacţie ale unor reviste recunoscute 

 din ţară 

 din străinătate 

 cotate ISI 

 
1/an 
2/an 
4/an 

6. Membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetării 
ştiinţifice 

1/proiect 
evaluat 

7. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a procesului 
educaţional (MECT etc.) 

1 

8. Membru în comisii naţionale de specialitate (CNATDCU, 
CNCSIS, ARACIS, etc.) 

2/an 

9. Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale/ naţionale 2/1 

10. Editor de Proceeding-uri (publicate în edituri) 
internaţionale/naţionale 

 
2/1 

11. Referent ştiinţific/expert naţional şi internaţional  la contracte 
de cercetare ştiinţifice, reviste de prestigiu, edituri de prestigiu 

1/contract 
0,25/articol 

recenzat 

12. Recenzent (Zbl. Math., Math. Rev., etc.) 0,25/articol 
0,5/carte 

13. Participant la alte activităţi de evaluare a unor lucrări/proiecte 
ştiinţifice 

0,25/proiect 

14. Director (activ) al unui centru de cercetare/excelenţă atestat 
de CNCSIS 

2/4 

15. Membru (activ) al unui centru de cercetare/excelenţă 0,5/1 

16. 

 Titlul de Doctor în ştiinţe 

 Conducător de doctorat 

 
1/an 
3/an 

17. Doctorand în stagiu legal 0,5/an 

18. Activitate de conducător de doctorat 0,5/candidat în 
stagiu 
3/teză 

confirmată 

4 Activitate cu 
studenţii 

1. Conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti (minim 5 
şedinţe/semestru) 

2 

2. Pregătirea unui student (sau a unei echipe) pentru un concurs  
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studenţesc sau conferinţa naţională de comunicări ştiinţifice la 
nivel naţional/internaţional: 

 care a participat 

 care a fost premiat 

 
 

1/student 
2/student 

3. Numărul de lucrări de absolvire, licenţă (diplomă), disertaţie 0,25/lucrare 

5 Activitate în 
comunitatea 
academică 

1. Numărul de lucrări de gradul I, coordonator 0,25/lucrare 

2. Exercitarea unei funcţii eligibile in folosul comunităţii 
academice: 

 director de department 

 membru al Senatului 

 ceilalţi membri ai Consiliului Profesoral (inclusiv liderul de 
sindicat) 

 
 

2,5 
2 
1 

3. Activităţi de atragere de fonduri extrabugetare pentru 
departament 

0-5 

4. Membru al unei comisii de concurs pentru ocuparea unui post 
didactic (în UCV) 

0,5/concurs 

5. Membru al unei comisii de concurs pentru ocuparea unui post 
didactic (în afara UCV) 

1/concurs 

6. Participarea la comisiile unor concursuri şcolare naţionale 

 faza locală 

 faza judeţeană 

 faza naţională 

 faza balcanică 

 faza internaţională 

 concursuri regionale, faza finală 

 
0,5 
0,5 
1 

1,5 
2 
1 

7. Participări în comisii pentru  

 ocuparea catedrelor vacante din învăţământul 
preuniversitar 

 ocuparea posturilor de inspectori din învăţământul 
preuniversitar 

 
0,5 

 
0,5 

8. Lector la cursuri pentru perfecţionarea personalului didactic: 

 la nivel local 

 la nivel naţional 

 
0,5 
1 

9. Stagii (de minim o săptămană) pe probleme de învăţământ 
(cercetare) la universităţi sau institute de cercetare din 
ţară/străinătate 

1/1,5 pentru 
fiecare stagiu 

 
 
Fiecare cadru didactic îşi va prezenta în scris întreaga activitate universitară (fiind pregătit a 
susţine cu probe indubitabile toate afirmaţiile din memoriul de activitate), structurând 
anual criteriile de evaluare şi indicii de performanţă. 
 
În cazul în care la o publicaţie notată cu s puncte participă n cadre didactice, punctajul ce 
revine unui singur cadru didactic va fi s/n. 
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Cadrele didactice vor completa rapoarte finale de autoevaluare, a căror veridicitate va fi 
verificată de Consiliul Profesoral. Modul de acordare a punctajelor,  eventuale modificări 
acolo unde este cazul şi confirmarea finală a rapoartelor se va face de către Consiliul 
Profesoral. 
 
Aceste norme metodologice au fost discutate şi aprobate in şedinţa Consiliului  Profesoral 
din data de 19.10.2015, stabilindu-se actuala formă. 


