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În baza H.G. nr. 238/31.03.2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

evaluarea performanŃelor individuale ale personalului didactic  din învăŃământul superior 
Senatul UniversităŃii Ovidius ConstanŃa emite prezentul regulament: 
 
Art. 1 

Evaluarea performanŃelor profesionale ale personalului didactic din Universitatea 
Ovidius ConstanŃa se face de către Rector, pe baza propunerilor şefilor de catedră/departament, 
cu avizul decanilor potrivit criteriilor de evaluare şi indicatorilor de performanŃă prevăzuŃi în 
anexa 1. 
 
Art. 2  

Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din Universitatea Ovidius 
Constanta se face pe baza evaluarii performanŃelor profesionale din anul universitar anterior 
(perioada 1 octombrie anul calendaristic anterior-1 octombrie anul curent), în limita alocaŃiilor 
bugetare pentru finanŃare de bază şi a veniturilor extrabugetare dobândite de fiecare facultate. 
 
Art. 3  

(1) Criteriile de evaluare a performanŃelor individuale se aplică diferenŃiat, în raport cu 
funcŃiile didactice din învăŃământul superior. 

(2) Ponderea fiecărui criteriu în evaluarea performanŃelor profesionale individuale sunt cele 
prevăzute în anexa 2. Suma ponderilor criteriilor de evaluare va fi de 100%. 

 
Art. 4 

Fiecare indicator de performanŃă este evaluat pe o scară de 0 la 5 puncte. 
 
Art. 5  

Evaluarea de către studenŃi se realizează pe baza chestionarului din anexa 3. Punctajul 
maxim obtinut este de 50 de puncte, iar punctajul minim de 10 puncte şi corespunde 
următoarelor calificative: 

- 41-50 puncte calificativul foarte bine; 
- 31-40 puncte calificativul bine; 
- 21-30 puncte calificativul satisfăcător; 
- 10-20 puncte calificativul nesatisfăcător. 

 
Art. 6 

(1) Punctajul necesar pentru realizarea salariului de bază la nivelul minim prevăzut în 
grila de salarizare, pentru fiecare funcŃie didactică, în raport de vechime corespunzătoare este 

- Profesor universitar – 50 puncte; 
- ConferenŃiar universitar – 40 puncte; 
- Lector universitar/şef lucrări -30 puncte; 
- Asistent universitar – 20 puncte; 
- Preparator universitar – 10 puncte. 

(2) Multiplicarea salariului de bază peste nivelul minim prevăzut în grila de salarizare 
corespunzător vechimii se face cu un coeficient rezultat din raportul dintre numărul total de 
puncte şi punctajul minim necesar prevăzut pentru fiecare funcŃie didactică, în limita resurselor 
financiare ale fiecărei facultăŃi. 
 
Art. 7  

ConstestaŃiile în legătură cu evaluarea performanŃelor profesiinale individuale se fac în 
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării şi se soluŃioneză de Biroul Senatului 
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UniversităŃii. Rezultatul analizării contestaŃiei va fi comunicat în termen de 5 zile de la 
depunerea acesteia. 
 
Art. 8 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul UniversităŃii Ovidius ConstanŃa din 
26.01.2005 şi intră în vigoare începând cu această dată. 
 
 

RECTOR, 
 

Prof.univ.dr. Victor CIUPIN Ă 
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Anexa 1 
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA 
 

Criterii pentru evaluarea performan Ńelor profesionale individuale anuale ale 
personalului didactic din Universitatea Ovidius ConstanŃa 

 
 
Nr. 
Crt.  

Criteriul de evaluare  
 

punctaj  
 

Obs. 
 

Elaborarea de materiale didactice   
1. Introducerea unor cursuri noi, pe direcŃii 
neelaborate anterior 

5 Pentru un curs 

2. Cursuri universitare proprii, cu înalt grad 
de originalitate :  

  

2.1. Tipãrite în edituri cu ISBN, acreditate 
CNCSIS;* 

5 Pt. 50 pagini ; total 
puncte/nr.autori 

3. Suporturi de studiu pentru seminarii, 
laboratoare, proiecte (caiete de lucrãri 
practice, îndrumare, culegeri probleme) 

3 Pt. 50 pagini ; total 
puncte/nr.autori 

4. Manuale şi alte materiale pentru 
învãtãmãntul preuniversitar* 

3 Pt. 50 pagini; total 
puncte/nr.autori 

I. 

5. Suporturi de curs sau aplicaŃie în sistem 
multimedia* 

3 Pe un suport 
electronic/nr.autori 

II.  Cercetarea ştiin Ńifică   
1. CãrŃi, monografii, tratate   
1.1. CãrŃi, monografii, tratate publicate în 
edituri din strãinãtate*  

5 Pt. 25 pagini ; total 
puncte/nr.autori  

1.2. CãrŃi, monografii, tratate publicate în 
edituri naŃionale, cu ISBN, acreditate 
CNCSIS* 

5 Pt. 40 pagini ; total 
puncte/nr.autori  

2. Studii/articole publicate   
2.1. Studii/articole publicate în reviste de 
specialitate, cu referenŃi, din 
strãinãtate,cotate ISI  

5 Pt. un material ; 5 
puncte/nr.autori 

2.2. Studii/articole publicate în reviste de 
specialitate, cu referenŃi, din 
strãinãtate,necotate ISI  

4 Pt. un material ; 4 
puncte/nr.autori 

2.3. Studii/articole publicate în reviste din 
specialitate, cu referenŃi, din Ńarã, cotate ISI. 

4 Pt. un material ; 4 
puncte/nr.autori 

 

2.4. Studii/articole publicate în reviste din 
specialitate, cu referenŃi, din Ńarã, necotate 
ISI, acreditate CNCSIS. 

3 Pt. un material ; 3 
puncte/nr.autori 
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2.5. Studii/articole publicate în reviste din 
specialitate, cu referenŃi, din Ńarã, 
neacreditate CNCSIS. 

2 Pt. un material ; 2 
puncte/nr.autori 

3. ConferinŃe/lucrãri de sintezã prezentate în 
cadrul unor manifestãri ştiinŃifice 

  

3.1. ConferinŃe/lucrãri de sintezã prezentate 
în cadrul unor manifestãri ştiinŃifice 
internaŃionale : 

  

- în plen 5 Pentru o prezentare 
- în secŃiuni 3 Pentru o prezentare 
3.2. ConferinŃe/lucrãri de sintezã prezentate 
în cadrul unor manifestãri ştiinŃifice 
naŃionale : 

  

- în plen 4 Pentru o prezentare 

 

- în secŃiuni 2 Pentru o prezentare 
* Se punctează 5, respectiv 3 ani consecutivi, diminuându-se punctajul cu 1 punct/an 

 4. Lucrãri publicate în volumele unor conferinŃe 
, cu referenŃi şi comitet de program 

  

4.1. Studii/articole, in extenso, publicate în 
volumele unor manifestãri ştiinŃifice 
internaŃionale: 

4 Pt. un material ; 4 
puncte/nr.autori 

4.2. Studii/articole, in extenso, publicate în 
volumele unor manifestãri ştiinŃifice naŃionale: 

3 Pt. un material, 3 
puncte/nr.autori 

5. Brevete de invenŃie, inovaŃie, tehnologii 
omologate, produse aplicate 

  

5.1. Brevete omologate 5 Pentru un brevet 
5.2. Produse omologate 4 Pentru un produs 
5.3. Brevete de inovaŃie 3 Pentru un brevet 
5.4. Tehnologii omologate 4  
6. Premii ştiinŃifice acordate pe lucrãri:   
6.1. Premii InternaŃionale 5 Pt. un premiu ; 5 

puncte/nr.autori 
6.2. Premii naŃionale 4 Pt. un premiu ; 4 

puncte/nr.autori 
6.3. Premii regionale 2 Pt. un premiu ; 2 

puncte/nr.autori 
7. Granturi propuse câştigate prin:    
7.1. CompetiŃie internaŃionalã   
- director  5 Pentru un grant 
- membru 3 Pentru un grant 
7.2. CompetiŃie naŃionalã   
- director  4 Pentru un grant 
- membru 2 Pentru un grant 
7.3. Proiect de grant depus 2 Pentru un grant 
8. Contracte de cercetare ştiinŃificã finalizate   
8.1. InternaŃionale   
- director 2 Pentru 500 euro/1 membru 
- membru 1 Pentru 500 euro/1 membru 

 

8.2. Nationale 1 Pentru 20 milioane 
lei/membru 
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- director 1  
- membru 0.5  
8.3. Regionale 1 Pentru 30 milioane 

lei/membru 
- director 0.5  
- membru   
10. Cercetare doctoralã   
10.1. Tezã susŃinutã -  
10.2. Referat susŃinut - Pentru un referat 
10.3. Examen susŃinut - Pentru un examen susŃinut 

III.  Recunoastere naŃionalã şi internaŃionalã   
1. Profesor invitat pentru prelegeri la universitãti 
de prestigiu 

  

1.1. In strãinãtate 5 Pentru o invitaŃie 
1.2. In Ńarã 2 Pentru o invitaŃie 
2. Membru în academii de ştiinŃã şi artã   
2.1. In strãinãtate 4 Se acordã pe an/organizaŃie 
2.2. In Ńarã 3 Se acordã pe an/organizaŃie 
3. Membru în societãti ştiinŃifice şi profesionale   
3.1. In strãinãtate 2 Se acordã pe an/organizaŃie 
3.2. In Ńarã 1 Se acordã pe an/organizaŃie 
4. Membru în comisii de doctorat   
4.1. Colocviu de admitere 1 Pentru un coclocviu 
4.2. Examen 1 Pentru un examen 
4.3. Referat 1 Pentru un referat 
4.4. SusŃinere tezã 4 Pentru o tezã 
5. Membru în colectivele de redacŃie ale unor 
reviste recunoscute 

  

5.1. In strãinãtate 5 Pentru o revistã 
5.2. In Ńarã 3 Pentru o revistã 
6. Membru în echipe de expertizare/evaluare a 
cercetãrii ştiinŃifice 

  

6.1. In strãinãtate 5 Pentru o echipã 
6.2. In Ńarã 4 Pentru o echipã 
7. Membru în echipe de expertizare/evaluare a 
procesului educaŃional (CNEAA) 

5 Pe fiecare an mandat 

8. Membru în comisii naŃionale de specialitate 
CNATDCU 

5 Pe fiecare an mandat 

9. Organizator de manifestãri ştiinŃifice 
nationale/internaŃionale 

  

9.1. InternaŃionale   
9.1.1. Preşedinte 5 Pe manifestare 
9.1.2. Organizator 2 Pe manifestare 
9.1.3. Moderator 3 Pe manifestare 
9.2. NaŃionale   
9.2.1. Preşedinte 4 Pe manifestare 
9.2.2. Organizator 1 Pe manifestare 
9.2.3. Moderator 2 Pe manifestare 
10. Referent ştiinŃific/expert    

 

10.1. InternaŃional 5 Pe an mandat 
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10.2. NaŃional 4 Pe an mandat 
11. Lucrări citate   
11.1. În publicaŃii internaŃionale 4 Pe lucrare citată; total 

puncte/nr.autori 
11.2. În publicaŃii naŃionale 3  

IV.  Activitate cu studenŃii   
1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi  Conform evaluării pe scară 

1-5 puncte 
2. Coordonarea unor lucrãri ştiinŃifice studenŃeşti 1 Pe o lucrare 
3. Conducerea unor cercuri ştiinŃifice studenŃeşti 3 Pe un cerc 

 

4. Atragerea participãrii studenŃilor la ore şi 
stimularea interesului pentru disciplina predatã 

3  

V.  Activitate în comunitatea academicã   
1. Numãrul de lucrãri de absolvire, licenŃã 
(diplomã), dizertaŃie, grade didactice pentru 
învăŃământ preuniversitar 

1 Pe o lucrare 

2. Numãrul de lucrãri de doctorat conduse 5 Pe o lucrare 
3. Participarea la sesiuni ştiinŃifice, simpozioane, 
mese rotunde, organizate în instituŃia de 
învãtãmãnt superior, altele decât cele de 
cercetare 

3 Pentru o participare 

5. Cursuri postuniversitare absolvite în domeniul 
specializării 

  

5.1. In strãinãtate 5 Pentru un curs 
5.2. In Ńarã - Pentru un curs 

 

6. FuncŃii de conducere la nivel de 
universitate/facultate 

2 Pe an de mandat 

VI.  Activitatea în catedrã în afara celei didactice   
1. Membru in comisia de licenŃã/dizertaŃie 4 Pe an 
2. Intocmire orar 3 Pe an 
3. Alte activitãti (puncte /activitate) 2 Pe activitate 
4. Participare la întocmire raport autoeavaluare 
autorizare/acreditare 

4 Pentru un raport 

5. Indrumãtor an/grupã 3 Pe an 
6. Participare la acŃiuni de promovare a imaginii 
facutãŃii/catedrei 

3 Pe an 

7. Organizarea şi conducerea practicii studenŃeşti 4 Pe an 
8. Organizare cursuri de varã 4 Pe curs 
9. Participarea la proiecte de colaborare 
interuniversitarã 

3 Pe un proiect 

10. Amenajarea unui laborator 4  
11. Participarea la întocmirea unor lucrãri 
solicitate de conducerea universitãtii şi facultãŃii  

3  

12. Participarea la întocmirea planurilor de 
învãŃãmãnt şi a statelor de funcŃiuni, 
regulamentelor interne de funcŃionare. 

4  

 

13. Participarea la întrunirile şi dezbaterile  
convocate  
de conducerea faculŃãŃii şi a universitãŃii  

2  
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Anexa 2 
 

PONDEREA CRITERIILOR IN PUNCTAJUL TOTAL 
 
 
 
 
 
 Preparator Asistent Lector/Sef 

lucrãri 
ConferenŃiar Profesor 

I. Elaborarea de 
materiale didactice 

20% 20% 20% 20% 20% 

II. Cercetarea 
ştiin Ńificã 

10% 10% 20% 20% 20% 

III. Recunoãstere 
naŃionalã şi 
internaŃionalã 

- - 10% 20% 20% 

IV. Activitate cu 
studenŃii 

25% 25% 10% 10% 10% 

V. Activitate în 
comunitatea 
academicã 

20% 20% 20% 20% 20% 

VI. Activitatea în 
catedrã în afara 
celei didactice 

25% 25% 20% 10% 10% 

TOTAL 100%  100% 100% 100% 100% 
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FACULTATEA 
 

DISCIPLINA  
CADRUL 
DIDACTIC 

 

Data_____________ 
CHESTIONAR DE EVALUARE 

 
Prin intermediul acestui chestionar, dorim să cunoaştem opinia dumneavoastră cu privire la 
calitatea cursului şi/sau seminarului şi actului didactic. Opinia dumneavoastră va contribui la 
îmbunătăŃirea procesului de învăŃământ în care studentul şi cadrul didactic sunt parteneri. 
Răspunsurile şi comentariile sunt confidenŃiale. 
 
Variantele de răspuns sunt aceleaşi pentru toate enunŃurile: 
V1=5 puncte:   Excelent/ Foarte satisfăcut/ De excepŃie/ Un impact pozitiv puternic. 
V2=4 puncte:   Bun/ Satisfăcut/ Un impact pozitiv. 
V3=3 puncte:   Acceptabil/ In limite admisibile/ Atât cât să nu regret/ Atât cât să nu mă simt 
frustrat. 
V4=2 puncte:   Slab/ Uneori am sentimentul că pierd timpul. 
V5=1 puncte:   Frustrant/ Cu certitudine, un impact negativ. 
 

Varianta de răspuns Nr. 
crt. Criteriul de apreciere V1 V2 V3 V4 V5 

1 Cadrul didactic este punctual la ore şi valorifică timpul în întregime, 
pentru a ne explica/dezbate problematica disciplinei. 
 

5 4 3 2 1 

2 Cursurile predate sau dezbaterile din cadrul seminariilor/ lucrărilor practice 
acoperă tematica şi obiectivele propuse prin programa analitică a disciplinei. 
 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

4 Cadrul didactic promovează participarea studenŃilor la ore, primind 
favorabil  intervenŃiile studenŃilor. 
 

5 4 3 2 1 

5 Bibliografia recomandată şi/sau materialele didactice elaborate de 
cadrul didactic ne ajută să înŃelegem mai bine problematica 
disciplinei. 
 

5 4 3 2 1 

6 Cadrul didactic a fost disponibil pentru consultaŃii pe parcursul 5 4 3 2 1 
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programului anunŃat. 
 

7 ConŃinutul şi ritmul expunerii în cadrul orelor de 
curs/seminar/lucrări practice au fost accesibile pentru mine. 
 

5 4 3 2 1 

8 Cadrul didactic a avut un comportament academic faŃă de studenŃi şi 
i-a tratat cu respect. 

5 4 3 2 1 

9 Cadrul didactic foloseşte metode şi mijloace adevate pentru a ne 
uşura înŃelegerea materiei în timp ce predă sau desfaşoară activităŃi 
practice. 

5 4 3 2 1 

10 Consider că, prin comportamentul şi atitudinea sa la 
ore/cursuri/seminarii/lucrări practic/ consultaŃii,  cadrul didactic a 
avut o influenŃa pozitivă asupra formării sistemului de valori. 

5 4 3 2 1 

 
• Comentarii şi sugestii privind conŃinut disciplinei şi modul de 

predare_______________________ 
____________________________________________________________________________
__________ 
 
 
Punctaj maxim = 50 puncte/10 criterii = 5 puncte 
Punctaj minim = 10 puncte/ 10 criterii = 1 punct 
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