
Anexa nr. 1 

Universitatea din Bucureşti 

Facultatea de ______________ 

Departamentul _____________  

Nume și prenume 

cadru didactic evaluat 

(personal didactic de predare) 

 

Grad didactic Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor 

 

Formular de evaluare – personal didactic de predare  
 

Domeniul I: Activitatea didactică 

Nr. 

crt.  

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj 

cadru 

didactic 

(autoev

aluare) 

Punct

aj 

direct

or 

(evalu

are) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

1 Proiectarea şi planificarea activităţii didactice; produse curriculare 

 1.1 Fişa disciplinei/Programa analitică 

pentru licenţă/master/ /ID sau 

Elaborarea / actualizarea de alte 

materiale didactice/PPT/ghiduri 

metodologice 

10 pct/ fisă sau material    

    2 Managementul activității didactice    

2.1. Publicarea unui curs/suport de curs în 

format tipărit sau electronic (Licenţă, 

Master, ID) 

100 p elaborare- 

 

25 pct / reeditare  

 

   

2.2. Pagina web cu informaţii actualizate 

ale cursurilor / seminariilor / 

laboratoarelor 

30  puncte    

2.3 Inițierea de noi  programe de studiu / 

discipline noi  

100 puncte /program nou  

 

25 puncte disciplină nouă 

   

2.4 Organizarea/îndrumarea activităților 

practice (profesionale/ de teren/ 

pedagogice) înscrise în programul de 

studii / 

100 organizare practici 

 

50 puncte / îndrumare 

practică /program de studiu  

   

2.5 Organizarea / îndrumarea activităților 

practice extracuriculare  

10 pct / activitate practică 

teren  (nu mai mult de 2 pe 

semestru, realizate cu 

informare și acord prealabil 

al directorului de 

departament și/sau 

decanului) 

   

3 Evaluare continuă     

3.1. Activităţi de evaluare complementare 

în acord cu fișa disciplinei (proiecte, 

teste, prezentări pe parcursul 

semestrului) 

5 pct / disciplină 

 

   

3.2 Evaluarea semestrială finală  

(examinare) (examen, colocviu, 

verificare) 

5 pct / grupa    

4  Organizare şi desfăşurare de 

activităţi didactice normate sau 

suplimentare 

  

 

 

  

4.1.  Tutoriat (responsabil/tutore an) 20 p / an de studiu    



4.2.1. 

 

 

4.2.2. 

Coordonare/consiliere, studenţi 

Erasmus/studenţi străini 

 Coordonare/consiliere,  studenţi cu 

nevoi speciale 

15 p/stud 

 

 

10 p 

   

4.3 Coordonarea studenţilor în vederea 

participării la conferinţe, publicării de 

articole şi materiale în reviste 

studenţeşti sau publicaţii de specialitate 

10 p/lucrare     

4.4 Organizare dezbateri studenţeşti, cu 

informare și acord prealabile al 

directorului de departament și/sau 

decanului 

10 p /activitate    

4.5. Elaborare tematică/bibliografie/pachete 

resurse / admitere licenţă master - 

10 p / program de studiu    

5.  Alte activităţi relevante desfăşurate în 

beneficiul studenţilor/programului de 

studiu 

5p/activitate (max 3 

activităţi) 

   

6. Evaluarea cadrului didactic de către  

studenţi – puncte acordate de directorul 

de departament cu acord CEAC 

25 pct ptr calificative f.bine 

20 pct pentru calificativ bine  

10 pct calificativ satisfăcător 

   

  Total punctajaj domeniul I  

 ( 1+2+3+4+5 +6) 

    

 

Domeniul II: Activitatea de cercetare științifică 
Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

1. PUBLICAŢII1     

1.1. Articole publicate2 în reviste 

din zona roșie3 

 

150 p * factorul de impact al revistei 

din momentul publicării, pentru autor 

principal  

130 p * factorul de impact al revistei 

din momentul publicării, pentru 

ceilalți autori 

   

1.2. Articole publicate în reviste 

din zona galbenă4 

 

120 p * factorul de impact al revistei 

din momentul publicării, pentru autor 

principal  

100 p * factorul de impact al revistei 

din momentul publicării, pentru 

ceilalți autori 

   

1.3. Articole publicate în alte 

reviste indexate ISI cu factor 

de impact sau în Arts & 

Humanities Citation Index, 

neconsiderate la punctele 

1.1. si 1.2 

 

70 p * factorul de impact al revistei 

din momentul publicării, pentru autor 

principal5 

50 p* factorul de impact al revistei 

din momentul publicării, pentru 

ceilalți autori  

   

1.4. Articole publicate în reviste 

indexate ISI fără factor de 

50 p / articol ca autor principal în 

revistele UB7 

   

                                                           
1 Se iau în calcul doar articole relevante pentru domeniile specifice Geografiei și Științei mediului 
2 Autor principal – primul autor, autor corespondent sau autor menționat ca atare în articol (valabil pentru toata 
secţiunea). 
3 Conform celei mai actuale clasificări publicate pe site-ul UEFISCDI 
4 Conform celei mai actuale clasificări publicate pe site-ul UEFISCDI 
5 Pentru articole publicate în reviste cu factor de impact sub 1 și în Arts & Humanities Citation Index se consideră 
factorul de multiplicare 1 



Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

impact sau indexate în baze 

de date internaționale 
6(inclusiv proceedings-uri cu 

articole în extenso) 

30 p / articol ca autor principal în alte 

reviste 

40 p/ articol ca autor în revistele UB 

20 p/ articol ca autor 

1.5. Articole în alte categorii de 

publicații științifice cu 

referenţi/ colective editoriale  

10 p / articol ca autor principal  

6 p/ articol ca autor 

   

1.6.  Rezumate publicate în 

volumele unor manifestări 

științifice 

6 p / rezumat în volumele unor 

manifestări internaționale 

3 p / rezumat în volumele unor 

manifestări naționale 

   

1.7. Cărți (inclusiv monografii, 

tratate, atlase) , caiete de 

lucrări practice și hărți 

 

200 p / carte ca unic autor la edituri 

de prestigiu internațional8 

160 p /coautor  carte la edituri de 

prestigiu internațional,  

120 p/ carte ca unic autor la alte 

edituri internaționale 

100 p / coautor carte la alte edituri 

internaționale 

100 p / carte ca unic autor la edituri 

naționale 

70 p / coautor carte la edituri 

naționale  

50 p / hărți murale publicate la edituri 

recunoscute 

   

1.8. Capitole în volume colective 

 

 

50 p / capitol la edituri de prestigiu 

internațional 9,  

30 p / capitol la alte edituri 

internaționale 

20 p / capitol la edituri naționale  

   

1.9. Editor al unor cărți/ numere 

speciale ale unor reviste 

științifice 10 

 

 

100 p / carte la edituri de prestigiu 

internațional, revista indexata ISI sau 

AHSCI11,  

50 p / carte sau revistă la alte edituri 

internaționale,  

30 p / carte sau revistă la edituri 

naționale 

   

1.10  Traduceri ale unor cărți de 

specialitate 

30 p / carte     

1.11. Prefață / recenzii  5 p / recenzie, prefață     

2 Proiecte / granturi     

2.1. Proiecte de cercetare 

internaționale (Horizon 

2020, European Research 

Council, NATO Science of 

Peace and Security) cu buget 

alocat 

 

300 puncte / director de proiect 

150 p / responsabil pachete de 

activități 

120 p /membru în echipă 

   

2.2. Alte proiecte internaționale 

câștigate prin competiție 

200 p / director,  

150 p /membru în echipă 

   

2.3. Proiecte de cercetare 150 p / director,     

                                                                                                                                                                                                
7 Analele Universității din București, Journal of Urban and Regional Analysis, Journal of Environmental and Tourism 
Analysis, Human Geographers 
6 Se iau în calcul doar bazele de date internaționale considerate relevante pentru domeniul Geografie: ERIH, Scopus, 
EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF, Genamics 
Journal Seek, Library of Congress Online Catalog 
8 Se consideră editurile ce se regăsesc în lista publicată pe http://www.cncs-nrc.ro/wp-
content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf  
9 Se consideră editurile ce se regăsesc în lista publicată pe http://www.cncs-nrc.ro/wp-
content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf  
10 Nu se consideră cărțile menționate la secțiunile 1.5 și 1.6 
11 Se consideră Elsevier, Springer, Oxford, Cambridge, Wiley, Pearson, Sinauer 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf


Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

naționale (UEFISCDI, 

ROSA) derulate în 

Universitatea din București 

50 p /membru în echipă 

2.4. Proiecte din fonduri 

structurale sau de coeziune 

(POIM, POCU, etc.) 

derulate în Universitatea din 

București 

100 p/manager de proiect  

60 p / rol de coordonare 

30 p / participare în echipă sau expert 

   

2.5. Cercetări contractuale 

solicitate de instituții publice 

sau private, derulate prin 

Universitatea din București, 

inclusiv granturi ale 

Universității din București  

30 p / director,  

10 p / membru în echipă 

   

2.6. Participarea la competiții de 

granturi de cercetare, care au 

intrat în evaluare 

20 p / director de proiect internațional 

10 p / director de proiect național 

   

2.7. Participarea la activități 

prevăzute în Planul de 

cercetare al 

Departamentului, aprobat de 

Consiliu Facultății la 

începutul fiecărui an 

universitar 

25 puncte    

3. Conferințe naționale / internaționale    

3.1. Președinte al comitetului de 

organizare pentru congrese / 

conferinţe / simpozioane / 

workshopuri organizate sub 

egida Universității din 

București 

50  p / congres, conferință ori 

simpozion internațional 

30 p / congres, conferință ori 

simpozion național 

40 p / workshop internațional,  

20 p / Workshop național 

   

3.2. Membru în comitetul de 

coordonare și/sau științific 

pentru congrese / conferinţe 

/ simpozioane / workshopuri 

organizate sub egida 

Universității din București 

30 p / congres, conferință ori 

simpozion internațional 

20 p / congres, conferință ori 

simpozion național 

10 p / workshop internațional 

5 p / workshop național 

   

3.3. Participare cu lucrări la 

congrese / conferinţe / 

simpozioane / workshop-uri 

internaționale și naționale 

(inclusiv poster)12 

20 p / prezentator conferința 

internațională 

10 p / coautor prezentare conferința 

internațională 

10 p / prezentator conferința 

națională 

5 p / coautor conferința națională 

   

3.4. Participarea în calitate de 

plenary speaker sau 

moderator la congrese / 

conferinţe / simpozioane / 

workshopuri internaționale 

50 p / plenary/key-note speaker 

20 p / moderator/chair 

   

3,5 Participarea în calitate de 

plenary speaker sau 

moderator la congrese / 

conferinţe / simpozioane / 

workshopuri naționale 

20 p / plenary/key-note speaker 

10 p / moderator/chair 

   

4. Centre de cercetare     

4.1.  Director al centrelor de 

cercetare  

10 p / centru fără personal angajat 

prin contract de muncă 

40 p / centru cu angajați personal de 

cercetare 

   

4.2. Membru al unui centru de 

cercetare 

5 p    

                                                           
12 Se punctează participarea la maxim 10 conferinţe internaționale și naționale și maxim 2 lucrări per manifestare 



Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

5 Recunoaștere profesională    

5.1 Premii şi distincţii naționale 

și internaționale acordate de 

instituții recunoscute 

științific 

150 p / premiu sau distincţie 

internațională 

100 p / premiu acordat de Academia 

Română 

20 p / premii acordate de UEFISCDI, 

alte Academii de ramură 

10 p / premii acordate de 

Universitatea din București 

10 p / premiu acordat de alte instituții 

   

5.2 Membru în colectivul de 

redacție al unor reviste ISI 

200 p / Editor şef la reviste cotate ISI 

100 p / Editor asociat la reviste cotate 

ISI 

50 p / Membru în comitetul unor 

reviste cotate ISI  

   

5.3. Membru în colectivul de 

redacție al unor reviste BDI/ 

alte reviste științifice 

50 p / editor al unei reviste indexate 

BDI a Universității din București 

25 p / editor al unei reviste BDI 

10 p / Membru în comitetul unor 

reviste BDI 

5p/ alte reviste științifice 

   

5.4 Referent științific 40 p / carte la editură internațională  

20 p / articol în revistă ISI cu factor 

de impact 

20 p / carte la editură națională  

5p / articol în revistă BDI 

   

6 Vizibilitatea activității științifice    

6.1. Numărul de citări în ISI 

Web of Knowledge în anul 

evaluării 

1 p / citare    

6.2. h-index în ISI Web of 

Knowledge  

2 p * h-index      

7 Alte aspecte relevante pentru activitatea științifică    

7.1.  Stagii/burse de cercetare în 

străinătate (cu Ordinul 

Rectorului sau cu avizul 

Senatului) 

30 p / stagiu sau bursӑ    

7.2.  Brevete şi invenţii 100 p / brevet sau invenţie 

internațională 

50 p / brevet sau invenţie națională 

   

7.3. Alte aspecte nemenționate 

anterior 

Punctaj acordat de Directorul de 

departament cu justificarea altor 

activități de cercetare relevante 

pentru instituție 

5 p / activitate – maxim 3 activități 

   

Total punctaj domeniul II ( 1+2+3+4+5+6)    

 

Domeniul III: Servicii instituționale / activități administrative 
Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

1. Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere şi 

finalizare a studiilor  

   

1.1.  Participare în comisiile de 

admitere la licenţă / 

master/doctorat 

 20 puncte/licenţă 

 25 puncte/master 

 30 puncte/doctorat 

   

1.2.  Participare în comisiile de 

finalizare a studiilor de 

licenţă/master 

 20 puncte / realizare 

subiecte 

 10 puncte / 

supraveghere 

 30 puncte / corectare 

lucrări / contestaţii/ 

susţinere lucrări 

   



Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

1.3. Coordonare de lucrări de 

licenţă/disertaţie/ doctorat 
 10 puncte/lucrare 

licenţă (maxim 15 

lucrări) 

 10 puncte/lucrare 

disertaţie (maxim 10 

lucrări) 

 10 puncte/ doctorand 

(membru în comisia de 

îndrumare, maxim 8 

lucrări)  

 20 puncte/ lucrare 

(maxim 8 lucrări) 

   

1.4. Participare în comisii de 

susţinere publică a tezei de 

doctorat 

 10 puncte / comisie 

(susţinută în ţară) 

 15 puncte / comisie 

(susţinută în afara ţării) 

   

2 Organizarea şi desfăşurarea de activităţi şi evenimente în 

beneficiul instituţiei  

   

2.1. Realizarea şi participarea la 

evenimente organizate de 

universitate / facultate (de 

exemplu târguri 

educaţionale, expoziţii, 

materiale de promovare, 

pliante, postere etc) 

 15 puncte /eveniment sau 

activitate 

   

2.2. Organizarea, dezvoltarea şi 

administrarea laboratoarelor 

/ cabinetelor de specialitate 

 10 puncte / laborator sau 

cabinet pentru întreţinere/ 

administrare 

 50 puncte/ cabinet pentru 

dotare laborator nou 

   

2.3. Activităţi menite să 

contribuie la creşterea 

veniturilor facultăţii 

(atragere sponsorizări) 

 20 puncte / sponsorizare 

mai mare de 10.000 lei 

 10 puncte/ sponsorizări 

mai mici de 10.000 lei 

 10 puncte alte tipuri de 

activități aducătoare de 

venituri 

   

2.4. Alte servicii în beneficiul 

instituţiei (ex: elaborare orar, 

asistenţă ptr. echipa 

managerială, administrare 

site, platforma e-learning 

etc.) 

 25 puncte / activitate    

2.5. Echivalări, redactări şi 

traduceri documente şcolare 

(planuri de învăţământ, 

suplimente diplomă, fişe 

discipline etc.) 

 10 puncte    

2.6 Participarea efectivă la 

comisii de concurs pentru 

posturi didactice/ cercetare 

 15 puncte/ comisie 

 10 puncte/ comisie 

contestații (dacă 

funcționează) 

   

2.7 Participarea la comisii de 

reexaminare studenţi 
 5 puncte/ comisie    

2.8 Coordonarea şi sprijinirea 

unor activităţi studenţeşti: 

cercuri, burse științifice 

studențești, entități cu și 

pentru studenți (asociații, 

ONG), manifestări, reviste 

 20 p/ cerc studenţesc, 

revistă, manifestare 

studenţească 

 10 puncte/ altă activitate 

   

2.9 Realizarea de activități 

legate de internaționalizare 

(acorduri, ceremonii DHC, 

 20 p/ activitate    



Nr. 

crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC 

facultate 

PHC, profesor invitat) 

2.10.  Coordonare/ participare la 

optimizarea planurilor de 

învăţământ/ realizarea 

dosarelor de acreditare, 

evaluare periodică a 

programelor de studiu 

 30 p / coordonator 

 15p/ membru echipă 

   

3. Implicarea în activităţi de reprezentare instituţională    

3.1.  Membru al conducerii 

departamentului / facultăţii / 

universităţii 

 200 puncte / decan 

 100 puncte / prodecan 

 100 puncte / director 

departament / director 

Şcoală Doctorală 

 50 puncte coordonator ID 

/ coordonator activitate 

filială/ staţiune cercetare 

 15 puncte / membru 

Consiliul Facultăţii / 

membru Senat 

Universitate/ Consiliul de 

Administraţie 

 10 puncte/ membru 

Consiliul 

departamentului/ 

Consiliul Şcolii Doctorale 

   

3.2.  Membru în comisii/consilii 

ale universităţii 
 20 puncte / comisie    

3.3.  Alte criterii (la latitudinea 

departamentului / facultăţii) 
 10 puncte/ activitate 

(maxim 3 activităţi) 

   

Total punctaj domeniul III ( 1+2+3)    

 

Domeniul IV: Relația cu societatea 

N Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 

(autoevaluare) 

Punctaj 

director 

(evaluare) 

Punctaj - 

CEAC facultate 

1. Relaţia cu societatea românească    

1.1. Iniţierea și menținerea de 

parteneriate inter-

institutionale în vederea 

creșterii eficienței 

activității didactice și de 

cercetare (inclusiv 

acorduri pentru practica 

profesională) 

25 puncte / 

protocol national 

inițiat 

10 puncte/protocol 

national 

mentinut13 

   

1.2. Participări cu tematică 

profesională în mass-

media, cu mentionarea 

afilierii la Facultatea de 

Geografie 

15 puncte / 

apariție în mass-

media 

   

1.3. Organizarea de cursuri de 

perfectionare pentru 

studenți și cadre didactice 

din Universitatea din 

București prin intermediul 

unor parteneri externi 

instituției14 

10 puncte/curs     

1.4 Membru în 

comisii/comitete de 

50 puncte / funcție 

de conducere 
   

                                                           
13 Se vor preciza activitățile didactice și de cercetare derulate prin Universitatea din Bucureşti prin menţinerea activă a 
acordului. 
14 Se iau in calcul cursurile care se finalizează printr-o certificare recunoscută la nivel naţional şi internaţionale 



evaluare în interesul 

învățământului și al 

cercetării (ARACIS, 

CNADTCU, CNCS, etc.) 

30 puncte / 

membru 

1.5 Expert evaluator al unor 

instituții naționale 

(ARACIS, CNCS, ANCS, 

ROSA, etc.) 

10 puncte / 

instituție 
   

1.6. Membru în comisiile de 

coordonare/avizare ale 

unor structuri 

administrative (consilii 

stiintifice, comitete de 

avizare tehnică, grupuri de 

lucru instituţionale etc.) 

 

15 puncte / 

comisie 

   

1.7. Expert/consilier în 

instituții publice 

10 puncte / poziţie    

1.8 Membru în alte comisii de 

interes pentru învăţământ 

și cercetarea ştiinţifică 

(bacalaureat, definitivat, 

gradul 1, gradul 2 etc.) 

10 puncte 

îndrumare lucrare 

5 puncte / 

presedinte 

5 puncte / membru 

   

1.9 Prestarea de servicii de 

consultanță pentru 

institutii publice sau 

private, în afara 

Universității din București 

10 

puncte/institutie 

națională 

beneficiară 

   

1.10 Derularea de activități 

pentru promovarea 

facultății (Şcoala Altfel, 

etc.) 

5 puncte / 

activitate 

20 puncte 

pregătire elevi 

olimpici 

   

1.11. Implicarea în campanii de 

voluntariat (max.3) 

10 puncte / 

activitate 
   

1.12 Furnizarea de servicii 

(programe de formare, 

reconversie profesională 

etc.) pentru beneficiarii 

externi în raport cu 

instituţia 

15 puncte/ 

activitate 
   

1.13 Lansări publice de lucrări 

științifice 

10 puncte / lansare    

1.14 Membru în comisii ale 

unor concursuri didactice 

sau de cercetare în alte 

instituţii decât 

Universitatea din 

Bucuresti 

5 puncte / concurs    

1.15 Lucrări de popularizare 10 puncte/lucrare    
1.16 Apartenența la societăți 

profesionale 

reprezentative pentru 

domeniile Geografie și 

Știința mediului 

150p/ Membru al 

Academiei 

Române 

100p/ Membru al 

altor Academii de 

ramură 

100 p / președinte 

asociații 

profesionale 

internaționale 

75 p / membru în 

comitetul executiv 

asociații 

profesionale 

internaționale 

75 p / președinte 

asociații 

   

 



profesionale 

naționale 

50 p / membru în 

comitetul executiv 

asociații 

profesionale 

naționale 

20 p / membru în 

organizații 

profesionale 

internaționale 

10 p / membru în 

organizații 

profesionale 

naționale 

1.17 Membru în comitetul de 

coordonare și/sau științific 

pentru congrese / 

conferinţe / simpozioane / 

workshopuri organizate  

30 p / congres, 

conferință ori 

simpozion 

internațional 

20 p / congres, 

conferință ori 

simpozion 

național 

10 p / workshop 

internațional 

5 p / workshop 

național 

10p/ chair la 

conferințe interne/ 

internaționale 

   

1.18 Elaborarea de documente 

de interes public, legislativ 

10p/ document    

Internaţionalizare    

2.1 Iniţierea şi menţinerea de 

parteneriate inter-

institutionale în vederea 

creșterii eficienței 

activității didactice și de 

cercetare (inclusiv 

acorduri de practică) 

50 puncte / 

protocol 

internațional 

inițiat 

20 puncte/protocol 

international 

mentinut15 

   

2.2. Reprezentarea 

Universității din București 

în mass-media 

internațională, cu 

mentionarea afilierii la 

Facultatea de Geografie 

30 puncte / 

apariție în mass-

media 

internațională 

   

2.3 Membru în organizații 

profesionale internaționale 

relevante altele decat cele 

specific geografiei 

100 puncte / 

președinte, 

director 

50 puncte / 

membru în 

comitetul de 

coordonare 

5 puncte / membru 

   

2.4. Membru în comisii 

internaționale permanente 

în interesul învățământului 

și al cercetării (ONU, 

UNESCO, UE, OMS) 

70 puncte / funcție 

de conducere 

50 puncte / 

membru 

   

                                                           
 

 



2.5 Expert evaluator al unor 

instituții internaționale 

(ERC, ESA, Fullbright) 

30 puncte / 

instituție 

   

2.6 Cursuri / prelegeri 

sustinute ca profesor 

invitat la universitati / 

institute de cercetare / 

conferinţe din străinătate 

100 puncte / curs 

semestrial 

35 puncte / 

prelegere 

   

2.7 Lucrări publicate cu autori 

din strainătate 

20 puncte/lucrare 

 

   

2.8 Alte activităţi (la 

latitudinea 

departamentului facultăţii) 

10 

puncte/activitate 

(max. 3 activitati) 

   

 Total punctaj domeniu 

IV (1+2) 
    

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.Corelarea domeniului cu gradul didactic se bazează pe următoarele ponderi: 

 Asistent Lector Conferențiar Profesor 

Domenii/grad 

didactic 

Pondere Punctaj 

min. 

Pondere Punctaj 

min. 

Pondere Punctaj 

min. 

Pondere Punctaj 

min. 

Activitatea 

didactică 

40% 120 35% 140 30% 150 30% 180 

Activitatea 

științifică 

30% 90 35% 140 40% 200 40% 240 

Activități 

administrative 

20% 60 20% 80 20% 100 20% 120 

Relația cu 

societatea 

10% 30 10% 40 10% 50 10% 60 

Total 100% 300 100% 400 100% 500 100% 600 

 
2. Corelarea punctajul minimal corespunzător domeniilor este: 

Foarte bine: pragul minimal depăşit cu 20% 

Bine: pragul minimal depăşit cu 10% 

Satisfӑcӑtor: pragul minimal  

Slab: sub pragul minimal cu 10% 

Foarte slab: sub pragul minimal cu 20% 

 

Pentru fiecare domeniu de evaluare trebuie îndeplinit pragul minimal cuprins în tabelul de mai 

sus. Calificativul final se stabileşte în funcţie de punctajul total obţinut de fiecare cadru didactic. 
________________________________________________________________________________ 

Punctaj final cumulativ al cadrului didactic 
Nr.crt.  Domeniu Punctaj 

final1 

Punctaj 

minimal 

ptr gradul 

didactic2 

 

Abatere 

punctaj 

final față 

de cel 

minimal 

1 Activitatea didactică     

2 Activitatea de cercetare științifică   

3 Servicii instituționale / activități 

administrative 

  

4 Relația cu societatea   

TOTAL PUNCTAJ   

Calificativ 

 
1 punctajul totale pe fiecare criteriu, conform valorilor prezentate in tabelele Domeniul I: Activitatea didactică, 

Domeniul II: Activitatea de cercetare științifică, Domeniul III: Servicii instituționale / activități administrative și 

Domeniul IV: Relația cu societatea. 
2punctajul minim se preia din tabelul anterior, din coloanele 2, 4, 6 sau 8, conform funcției didactice pentru care se 

realizeaza evaluarea. 
 



Planuri de viitor privind dezvoltarea carierei şi/sau idei pentru dezvoltarea Departamentului 

/ Facultӑţii / Universitӑţii: 
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Data: _____________ Semnatura cadrului didactic evaluat: ___________________ 

 

Comentarii realizate de directorul de departament:  

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

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

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

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

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

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

Data: _____________ Semnătura directorului de departament: ___________________ 

 

Am luat la cunoștință de evaluarea realizată de directorul de department 

Data:  

Semnătura cadrului didactic evaluat  

 

Comentarii realizate de CEAC facultate (dacă este cazul):  

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

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

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

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

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

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

Data: _____________ Semnătura președinte CEAC facultate: ___________________ 

 

Am luat la cunoștință de evaluarea realizată de CEAC facultate 

Data:  

Semnătura cadrului didactic evaluat  

 


