
 

 

 

ATRIBUŢIILE CADRULUI  DIDACTIC 

Aprobate în ședinta de Senat din 15 iulie 2009 

- Îndeplineşte obligaţiile care decurg din legislaţia naţională şi europeană în domeniul 

învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare, din Carta universitara, contractul colectiv de 

muncă  

- Desfăşoară activităţi didactice directe (curs, seminar, laborator, proiect), activităţi didactice 

indirecte, pregătire ştiinţifică, metodică şi psihopedagogică şi cercetare ştiinţifică 

- Participă la pregătirea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor didactice indirecte:  

a.) îndrumare, conducere lucrări de licenţă  (numărul se stabileşte în şedinţă de Senat) 

b.) desfăşurare de acţiuni în cadrul comisiei de admitere, comisiei de licenţă  

c.) consultaţii ( 2 ore / saptamana -28 de ore ); 

d.) verificare lucrări de control (două pe semestru) 

e.) examen final 

f.) întocmirea programelor analitice la disciplinele la care este titular  

g.) coordonarea pregătirii studenţilor în vederea participării acestora la diferite manifestări 

ştiinţifice (cel putin 10 studenti); 

h.) participarea la organizarea manifestarilor stiintifice cu studentii  si a cadrelor didactice  

i.) evaluare colegiala – 15 ore; 

j.) actiuni specifice tutoratului – 40 de ore; 

k.) promovarea ofertei educationale a universitatii – 35 de ore; 

l.) sedinte ale consiliului facultatii şi ale senatului 

m.) coordonarea practicii universitare  

- Iniţiază şi participă la activităţi de pregătire ştiinţifică , metodică şi psihopedagogică  

              a.) pregătire individuală: (6 ore/ săptămână)  

              b.) perfecţionare pregătire metodică şi psihopedagogică în cadrul activităţilor desfăşurate la 

nivel individual, al catedrei, facultăţii sau universităţii ( 2 ore / săptămână) 

- Proiectează, fundamentează, conduce şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică,          

              a.) coordonare/participare grant dau proiect de cercetare  

              b.) elaborare articole în reviste de specialitate  

              c.)  prezentare comunicări în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale                   

              e.)  participare la manifestări ştiinţifice  



-  Elaborează şi reactualizează programa analitică şi fişa disciplinei pentru fiecare curs pe care-l 

conduce şi o prezintă până la data de 24 septembrie  spre aprobarea catedrei. Aceasta se va întocmi, 

ca document calitativ, pe baza fundamentelor ştiinţifice şi psihopedagogice, specifice disciplinei 

respective şi a programelor analitice pentru aceeaşi disciplina, predate la alte 5 instituţii de 

învăţământ superior; 

- Finalizează şi pune la dispoziţia şefului de catedră, înaintea începerii activităţii didactice,                         

CD-ul cu conţinutul cursului ce urmează a fi predat ; 

- Proiectează şi utilizează strategii educaţionale moderne, creează şi întreţine medii de învăţare 

centrate pe studenţi în vederea realizării unui parteneriat autentic în relaţia cu aceştia ; 

- Foloseşte resurse specifice noilor tehnologii educaţionale (e-mail, pagină personala de web pentru 

tematică, bibliografie, resurse în format electronic) şi materiale auxiliare, tablă, videoproiector; 

- Contribuie la formarea unui ethos şi a unei culturi a cercetării în cadrul comunităţii academice, prin 

propria producţie ştiinţifică şi coordonarea efortului creativ al altor  cadre didactice şi studenţi; 

-Asigură evaluarea obiectivă şi continuă a studenţilor, dezvoltă motivarea acestora pentru învăţare 

creativă şi ierarhizarea lor corectă; 

- Îşi întocmeşte autoevaluarea şi aplică măsurile necesare perfecţionării, pregătirii şi adaptării 

comportamentului său conform concluziilor rezultate din evaluările studenţilor, ale colegilor şi şefului 

ierarhic; 

-Reactualizează şi predă  odată cu fisa de autoevaluare , CV-ul şi lista cu lucrările ştiinţifice personale; 

- Neîndeplinirea atribuţiilor şi adoptarea unui comportament inadecvat deontologiei profesionale , care 

dăunează calităţii învăţământului şi prestigiului universităţii, atrage în mod imediat aplicarea unor 

sancţiuni în raport cu gravitatea abaterilor, prevăzute de legislaţia naţională şi cadrul intern normativ. 

              

Grad didactic Act.didactica 

directa 

Activitate 

didactica 

indirecta 

Activităţi de 

pregătire 

ştiinţifică , 

metodică şi 

psihopedagogică 

Activităţi de 

cercetare 

ştiinţifică 

Total ore 

Prof 308 568 328 567 1659 

Conf 308 568 328 455 1659 

Lector 252 568 328 455 1659 

Asistent 308 568 328 511 1659 

 

 

 



Fisa de evaluare – 

traseul profesional anual al cadrelor didactice, 

conform gradului didactic (criterii minime) 

                             

                    Potrivit legislatiei in vigoare in domeniul asigurarii calitatii educatiei, toate 

cadrele didactice titulare trebuie sa completeze datele privind activitatea didactica si de 

cercetare. Fisa de autoevaluare se depune până la data de 24 septembrie 2009. 

                    Punctajele obtinute vor fi baza deciziilor privind: nivelul de salarizare, 

promovarea, acordarea de distinctii si premii, mentinerea pe post, acordarea de sanctiuni. 

 

Precizari: 

1. Neindeplinirea unui criteriu considerat obligatoriu pentru o anumita treapta are drept 

consecinta coborarea pe treapta imediat inferioara. 

2. Necompletarea / neactualizare datelor pana la data anuntata echivaleaza , in mod 

automat , cu obtinerea treptei 1. 

3. Criteriile sunt minimale si pot fi completate de catre Biroul Senat cu instrumente 

suplimentare de evaluare, inclusiv instrumente calitative si discutii individuale cu 

cadrele didactice. 

4. In cazul in care unul dintre criterii este indeplinit de 2 ori, iar alt criteriu nu este 

indeplinit de loc Biroul Senat poate decide sistemul de echivalare a criteriilor. 

5. In cazul in care, in urma evaluarii, un cadru didactic obtine treapta 1, Consiliile 

facultatilor / departamentului pot hotari  sanctionarea conform legislatiei in vigoare 

(Legea invatamantului, Statutul personalului didactic si Codul Muncii). 

 

 

 

 



Nr. 

Crt 
Criterii profesor 

universitar 

                       Treapta de ierarhizare 

 

1 

 

2 

 

3 (1 criteriu 

din primele 

3) 

 

4 (2 criterii 

din primele 

3) 

 

5 (primele 3 

criterii 

indeplinite)  

1. Proiect/grant national de cercetare 

castigat pentru UAS (activ in 

momentul evaluarii )- director 

     

2. Proiect/grant international de 

cercetare castigat pentru UAS (activ 

in momentul evaluarii)- director/ 

membru 

     

3. 1 carte (autor,prim autor, 

coordonator, editor)la 3 ani 

     

4. 1 studiu ISI sau indexat in baza de 

date internationale (publicat sau 

acceptat spre publicare) 

  Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

5. 2 studii/ volum conferinte 

internationale/ nationale sau 2 studii 

revista nationala CNCSIS sau 2 

capitole in volume colective 

 Obligat

oriu 

Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

6. Indeplinirea sarcinilor didactice  Obligat

oriu 

Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

7. Elaborare materiale de curs  Obligat

oriu 

Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

8. Alte raspunderi institutionale (cel 

putin 2 din 5 ): 

- coordonare numar revista 

UAS / facultate 

- coordonare conferinta UAS / 

facultate 

- coordonare mese rotunde/ 

dezbateri/ evenimente in 

UAS 

- articole in ziar, reviste 

neacademice, participare la 

emisiuni, participare la 

activitatea societatii civile 

- membru in board-ul unor 

reviste stiintifice de 

specialitate, membru al 

organizatiile si asociatiile 

profesionale. 

   Obligatoriu Obligatoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 

Crt. 

 

Criterii conferentiar 

universitar 

                       Treapta de ierarhizare 

 

1 

 

2 

 

3 (1 criteriu 

din primele 

4) 

 

4 (2 criterii 

din primele 4) 

 

5 (primele 3 

criterii 

indeplinite) 

1. Proiect/grant national de cercetare 

castigat pentru UAS (activ in momentul 

evaluarii )- director 

     

2. Proiect/grant international de cercetare 

castigat pentru UAS (activ in momentul 

evaluarii)- director/ membru 

     

3. 1 carte (autor,prim autor, coordonator, 

editor)la 3 ani 

     

4. 1 studiu ISI sau indexat in baza de date 

internationale (publicat sau acceptat 

spre publicare) 

   Obligatoriu Obligatoriu 

5. 2 studii/ volum conferinte 

internationale/ nationale sau 2 studii 

revista nationala CNCSIS sau 2 capitole 

in volume colective 

 Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

6. Indeplinirea sarcinilor didactice  Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

7. Elaborare materiale de curs  Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

8. Alte raspunderi institutionale (cel putin 

2 din 5 ): 

- coordonare numar revista UAS / 

facultate 

- coordonare conferinta UAS/ 

facultate 

- coordonare mese rotunde/ 

dezbateri/ evenimente in UAS 

- articole in ziar, reviste 

neacademice, participare la 

emisiuni, participare la 

activitatea societatii civile 

- membru in board-ul unor reviste 

stiintifice de specialitate, 

membru al organizatiile si 

asociatiile profesionale. 

   Obligatoriu Obligatoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 

Crt 

 

Criterii lector universitar 

(dr. sau drd. In faza de 

sustinere) 

                       Treapta de salarizare 

 

1 

 

2 

 

3 (1 criteriu 

din primele 

4) 

 

4 (2 criterii 

din primele 4) 

 

5 (3 criterii din 

primele 4) 

1. Director sau membru in proiect/grant 

international de cercetare castigat 

pentru UAS (activ in momentul 

evaluarii) 

     

2. Director sau membru in proiect/grant 

national de cercetare castigat pentru 

UAS (activ in momentul evaluarii) 

     

3. 1 carte (autor,prim autor, coordonator, 

editor, coautor)in ultimi 5 ani 

     

4. 1 articol ISI sau indexat BDI (publicat 

sau acceptat spre publicare) 

   Obligatoriu Obligatoriu 

5. 1 articol/ abstract conferinta 

internationala/nationala sau 1 articol 

revista nationala sau 1 capitol volume 

colective 

 Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

6. Indeplinirea sarcinilor didactice  Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

7. Elaborare de materiale didactice:curs/ 

suport de curs/ culegere de texte/ 

caiete de seminar 

 Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

8. Alte raspunderi (cel putin 2 din 5): 

- participare la concepere numar 

revista UAS/ facultate 

- participare la organizare 

conferinta UAS /  

facultate 

- organizare mese           

rotunde/dezbateri/evenimente 

in UAS 

- coordonarea sesiunilor 

stiintifice ale studentilor/ 

cercurilor studentesti 

- implicare in atragerea de 

fonduri nerambursabile pentru 

UAS (scriere cereri finantare 

pentru granturi/proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obligatoriu Obligatoriu 



 

Nr. 

Crt

. 

 

Criterii asistent / preparator 

universitar (asistenti, 

doctoranzi, preparatori, 

masteranzi) 

                       Treapta de salarizare 

 

1 

 

          2 

 

          3  

 

4 (1 criteriu 

din primele 3  

 

5 (2 criterii din 

primele 3 ) 

1. Membru in proiect/grant national 

/internationalde cercetare castigat 

pentru SNSPA 

     

2. Elaborarea de materiale didactice:curs/ 

suport de curs/ culegere de texte/ 

caiete de seminar 

     

3. 1 articol/ abstract volum conferinta 

internationala sau 1 articol revista 

nationala sau 1 capitol volum colectiv 

     

4. Indeplinirea sarcinilor didactice  Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

5. Alte raspunderi (cel putin 2 din 5): 

- participare la organizare 

conferinta UAS/ facultate 

- organizare mese rotunde/ 

dezbateri/ evenimente in UAS 

- coordonarea sesiunilor 

stiintifice ale studentilor/ 

cercurilor studentesti 

- implicare administrativa 

- participarea la atragerea de 

fonduri pentru UAS/ facultate 

(redactare cereri de finantare) 

- implicare in atragerea de 

fonduri nerambursabile pentru 

UAS (scriere cereri finantare 

pentru granturi/ proiecte 

 Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

 

 

 

RECTOR 

 

Prof.univ.dr. Aurel PAPARI 

                                                                   

 

 


