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RAPORT DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE 
la data de 11 mai 2015 

 
Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat, în perioada 05 aprilie - 08 mai 2015, 

activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, aferentă activităţilor didactice din 
semestrul I, anul universitar 2014-2015. 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi s-a făcut în conformitate cu prevederile 
PO 06.02. ediţia 2 (aprobată de Senatul Universităţii din 13.09.2013) şi OMECTS 3666/2012, la 
nivelul celor două departamente ale facultăţii.  

Comisia de calitate stabilită la nivelul fiecărui departament a programat zilele şi 
intervalele orare pentru fiecare dintre cadrele didactice care aparţin departamentului respectiv 
şi care au susţinut activităţi didactice în semestrul evaluat.  Au fost administrate formularele 
aprobate şi publicate în cadrul SIM unui număr de 10 (zece) studenţi de la fiecare formaţie de 
studiu, pe baza opţiunii personale. Formularele colectate au fost puse în plicuri care s-au închis, 
sigilat şi semnat de către membrii comisiei delegaţi în sălile respective. Până în momentul 
operării în calculator, plicurile sigilate au fost păstrate sub cheie unică la responsabilii comisiilor 
celor două departamente. Ulterior, în prezenţa membrilor comisiei, plicurile cu formularele au 
fost desigilate, semnate şi operate în calculatorul unui membru al comisiei conform programului 
transmis de Departamentul de Management. 
 
1. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi au fost discutate şi aprobate 

în cadrul şedinţelor de departament astfel: 
� departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară (CAAEF) - Raportul 

nr. 644/11.05.2015, care a fost discutat şi aprobat în şedinţa de departament din data de 
11.05.2015; 

� departamentul de Marketing şi Management (MM) - Raportul nr. 630 /07.05.2015, care a 
fost discutat şi aprobat în şedinţa de departament din data de 07.05.2015. 

 
2. Număr cadre didactice evaluate 
 La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice, am efectuat evaluarea activităţii didactice din 
semestrul I, anul universitar 2014-2015, a unui număr de 24 de cadre didactice astfel: 
 

Departament  
/ Facultate 

Număr actual de 
cadre didactice în 

 departament /  
facultate 

Cadre didactice evaluate 
pe funcţii didactice şi pe activităţi didactice de curs/seminar Observații 

Total,  
din care: 

CURS  SEMINAR 
Profesori Conferenţiari Lectori Asistenţi 

CAAEF 12 12 1 2 7 2 
nu este cazul 

MM 13 12 2 5 2 3 
asist. univ. dr. Mihaela 
Enache – C.C.C. 

Facultate 25 24 
3 7 9 5 

 

19 5 
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3. Lista nominală, cu profesorii şi calificativele, obţinute la evaluarea de către studenţi 

(conform OMECTS 3666/2012) 

 
Calificativele s-au acordat  în conformitate cu aprecierea studenţilor din formularele de 

evaluare, astfel:  
- între 9,00-10,00   Foarte Bine; 
- între 8,00-8,99     Bine; 
- între 7,50-7,99     Satisfăcător; 
- între 7,00-7,49     Nesatisfăcător.      

 
Nr. 
crt. 

Lista nominală a cadrelor didactice Departament 
Calificativ  

obţinut 
1 Prof.univ.dr. DEJU Mihai CAAEF FB 
2 Prof.univ.dr. HARJA Eugenia MM FB 
3 Prof.univ.dr. TURCU Ovidiu-Leonard MM FB 
4 Conf.univ.dr. BOTEZ Daniel CAAEF FB 
5 Conf.univ.dr. DANU Marcela-Cornelia MM FB 
6 Conf.univ.dr. MIRONESCU Roxana MM FB 
7 Conf.univ.dr. MUNTEAN Mircea CAAEF B 
8 Conf.univ.dr. NICHIFOR Vasile Bogdan MM FB 
9 Conf.univ.dr. PRIHOANCĂ Diana Magdalena MM FB 

10 Conf.univ.dr. ŢIMIRAŞ Laura Cătălina MM FB 
11 Lect.univ.dr. BREAHNĂ-PRAVĂȚ Ionela Cristina CAAEF FB 
12 Lect.univ.dr. BUCUR Iulia Andreea CAAEF FB 
13 Lect.univ.dr. DRAGOMIRESCU Simona Elena CAAEF FB 
14 Lect.univ.dr. PĂCURARI Doina CAAEF FB 
15 Lect.univ.dr. ROTILĂ Aristița CAAEF FB 
16 Lect.univ.dr. SOLOMON Daniela Cristina CAAEF FB 
17 Lect.univ.dr. STÂNGACIU Oana-Ancuţa MM FB 
18 Lect.univ.dr. ZAIŢ Luminiţa Iulia MM FB 
19 Lect.univ.dr. ȚUȚUEANU Ion CAAEF FB 
20 Asist.univ.dr. CIUCESCU Nicoleta   MM FB 
21 Asist.univ.dr. FERARU Andreea MM FB 
22 Asist.univ.dr. NIMINEȚ Liviana Andreea CAAEF FB 
23 Asist.univ.dr. OLARIU Ioana   MM FB 
24 Asist.univ.dr. ROȘU Cristina CAAEF FB 

 
 
 
4. Analiza statistică a rezultatelor obţinute din evaluarea cadrelor didactice de către 

studenţi 
 
a) media notelor rezultate în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi la activităţile 

de curs şi seminar, pe funcţii didactice şi pe departamente/facultate, se prezintă după cum 
urmează: 

 
Departamente 

/ Facultate 
Media notelor pe funcţii didactice Media generală pe 

departamente / facultate profesori conferenţiari lectori asistenţi 
CAAEF 9,90 8,63 9,65 9,63 9,50 
MM 9,28 9,61 9,73 9,28 9,49 
Facultate 9,49 9,33 9,67 9,42 9,50 
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b) limitele minime şi maxime ale mediei notelor rezultate în urma evaluării cadrelor 

didactice de către studenţi la activităţile de curs şi seminar, pe funcţii didactice şi pe 
departamente/facultate, se prezintă după cum urmează: 

 

Departamente 
/ Facultate 

Limitele minime şi maxime ale mediei notelor  
pe funcţii didactice pe 

departamente / 
facultate 

profesori conferenţiari lectori asistenţi 

CAAEF 9,80-10 7,50-9,50 8,63-10 8,90-10 7,50-10 
MM 8,60-9,90 7,80-10 9,60-10 8,60-10 7,80-10 
Facultate 8,60-10 7,50-10 8,63-10 8,60-10 7,50-10 
 
 
 
c) primii 3 itemi (cu notele cele mai mari) şi ultimii 3 itemi (cu notele cele mai mici)  
 
- pentru activităţile didactice de curs, itemii cei mai bine punctaţi în urma evaluării, precum şi 

itemii notaţi cu notele cele mai mici, pe funcţii didactice, se prezintă după cum urmează: 
 

Departa-
mente / 

Facultate 

Funcţii 
didactice 

Primii 3 itemi (cu notele cele mai mari) şi ultimii 3 itemi (cu notele cele mai 
mici) 

CAAEF 

profesori 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 
Punctualitatea cadrului didactic 

conferenţiari 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Punctualitatea cadrului didactic 
Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Claritatea expunerii 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

lectori 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 
resurse de învăţare (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Organizarea cursului 
Claritatea expunerii 

MM 

profesori 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Exemplele şi ilustraţiile folosite 
Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Organizarea cursului 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 
resurse de învăţare (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 

conferenţiari 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 
Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
Claritatea expunerii 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Exemplele şi ilustraţiile folosite 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 
Punctualitatea cadrului didactic 

lectori 
Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Organizarea cursului 
Claritatea expunerii 
Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
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Departa-
mente / 

Facultate 

Funcţii 
didactice 

Primii 3 itemi (cu notele cele mai mari) şi ultimii 3 itemi (cu notele cele mai 
mici) 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Exemplele şi ilustraţiile folosite 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 
Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 
 

Facultate 

profesori 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Exemplele şi ilustraţiile folosite 
Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 
resurse de învăţare (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 
Punctualitatea cadrului didactic 

conferenţiari 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Punctualitatea cadrului didactic 
Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Organizarea cursului 
Exemplele şi ilustraţiile folosite 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

lectori 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 
resurse de învăţare (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi 
modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Organizarea cursului 
Exemplele şi ilustraţiile folosite 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

 
 
- pentru activităţile didactice de seminar, itemii cei mai bine punctaţi în urma evaluării, 

precum şi itemii notaţi cu notele cele mai mici, pe funcţii didactice, se prezintă după cum 
urmează: 
Departa-
mente / 

Facultate 

Funcţii 
didactice Primii 3 itemi (cu notele cele mai mari) şi ultimii 3 itemi (cu notele cele mai mici) 

CAAEF asistenţi 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Organizarea şi coordonarea activităţilor practice  
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare  
Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităţilor practice 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie  
Utilizarea de mijloace adecvate (studii de caz, standuri descriptive şi 
funcţionale, aparate de măsură şi control, documentaţii tehnice, 
standarde, etc.) 

MM asistenţi 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor  
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie  
Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităţilor practice 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  
Punctualitate cadrului didactic 
Utilizarea de mijloace adecvate (studii de caz, standuri descriptive şi 
funcţionale, aparate de măsură şi control, documentaţii tehnice, 
standarde, etc.) 

Facultate asistenţi 

Itemii cu 
notele cele 
mai mari 

Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare  
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie  
Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităţilor practice 

Itemii cu 
notele cele 
mai mici 

Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  
Punctualitate cadrului didactic 
Utilizarea de mijloace adecvate (studii de caz, standuri descriptive şi 
funcţionale, aparate de măsură şi control, documentaţii tehnice, 
standarde, etc.) 
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- la nivel de departamente şi facultate, itemii cei mai bine punctaţi în urma evaluării, precum 
şi itemii notaţi cu notele cele mai mici, se prezintă după cum urmează: 

 
Departamente 

/ Facultate 
Primii 3 itemi (cu notele cele mai mari) şi ultimii 3 itemi (cu notele cele mai mici) pe 

departamente / facultate 

CAAEF 

Itemii cu 
notele 
cele mai 
mari 

Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, resurse de 
învăţare (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi modalităţile 
de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele 
cele mai 
mici 

Organizarea cursului 
Claritatea expunerii 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

MM 

Itemii cu 
notele 
cele mai 
mari 

Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi modalităţile 
de evaluare a activităţii lor profesionale 
Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
Claritatea expunerii 

Itemii cu 
notele 
cele mai 
mici 

Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 
Punctualitatea cadrului didactic 
Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 

Facultate 

Itemii cu 
notele 
cele mai 
mari 

Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 
Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, resurse de 
învăţare (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 
Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile şi modalităţile 
de evaluare a activităţii lor profesionale 

Itemii cu 
notele 
cele mai 
mici 

Organizarea cursului 
Claritatea expunerii 
Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

 
 
5. Analiza comparativă cu evaluarea precedentă 
 
Comparativ cu rezultatele evaluării obţinute în semestrul anterior şi, respectiv, cu 
semestrul corespunzător din anul anterior, dinamica se prezintă după cum urmează: 
 

  

Semestrul 
I  

2013-
2014 

Semestrul 
II  

2013-
2014 

Semestrul 
I 

2014-
2015 

Dinamica faţă 
de semestrul 

anterior 

Dinamica faţă de 
semestrul corespunzător 

din anul anterior 
% puncte % puncte 

Media generală pe facultate 9,56 9,50 9,50 0,0 0,00 -0,6 -0,06 

Media activităţilor de curs 9,57 9,52 9,52 0,0 0,00 -0,5 -0,05 

Media activităţilor de seminar 9,53 9,47 9,42 -0,5 -0,05 -1,2 -0,12 

Media generală a 
Departamentului CAAEF 

9,56 9,49 9,50 0,1 0,01 -0,6 -0,06 

Media generală a 
Departamentului MM 

9,56 9,52 9,49 -0,3 -0,03 -0,7 -0,07 

 
La nivel de facultate: 

� media aprecierilor studenţilor privind calitatea actului didactic este de 9,50;  
� nota se menţine faţă de semestrul anterior; 
� nota este în scădere faţă de semestrul corespunzător din anul anterior cu  0,06 puncte, 

respectiv cu 0,6%. 
 
La nivelul departamentului CAAEF: 

� media aprecierilor studenţilor privind calitatea actului didactic este de 9,50; 
� se constată o uşoară creştere faţă de semestrul anterior cu 0,01 puncte, respectiv cu 0,1%; 
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� nota este în scădere faţă de semestrul corespunzător din anul anterior cu  0,06 puncte, 
respectiv cu 0,6%. 

 
 La nivelul departamentului MM: 

� media aprecierilor studenţilor privind calitatea actului didactic este de 9,49; 
� nota este în scădere faţă de semestrul anterior cu 0,03 puncte, respectiv cu 0,3%; 
� nota este în scădere faţă de semestrul corespunzător din anul anterior cu  0,07 puncte, 

respectiv cu 0,7%. 
 
 
Dinamica notelor medii obţinute la activitatea didactică de curs, pe criteriile prevăzute în 
„Fisa de evaluare de către studenţi  a cursului predat”, se prezintă după cum urmează: 
 

Criterii prevăzute în chestionarul 
„Fisa de evaluare de către studenţi 

 a cursului predat” 

Semestrul I 
2013-2014 

Semestrul II 
2013-2014 

Semestrul I 
2014-2015 

Dinamica  
faţă de  

semestrul 
 anterior 

Dinamica faţă de  
semestrul  

corespunzător din  
anul anterior 

% puncte % puncte 

Organizarea cursului 9,48 9,48 9,44 -0,4 -0,04 -0,4 -0,04 

Claritatea expunerii 9,50 9,38 9,50 1,3 0,12 0,0 0,00 

Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 9,48 9,39 9,50 1,2 0,11 0,2 0,02 

Exemplele şi ilustraţiile folosite 9,49 9,41 9,45 0,4 0,04 -0,4 -0,04 

Interesul cadrului didactic pentru gradul de 
înţelegere a studenţilor 

9,59 9,58 9,55 -0,4 -0,03 -0,5 -0,04 

Încurajarea studenţilor la participare activă 
şi libera exprimare 

9,52 9,45 9,41 -0,4 -0,04 -1,2 -0,11 

Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor 
suplimentar la nevoie, resurse de învăţare 
(prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 

9,59 9,52 9,53 0,1 0,01 -0,6 -0,06 

Punctualitatea cadrului didactic 9,64 9,66 9,48 -1,9 -0,18 -1,7 -0,16 

Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei 
de curs 

9,65 9,63 9,59 -0,4 -0,04 -0,6 -0,06 

Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod 
clar referitor la criteriile şi modalităţile de 
evaluare a activităţii lor profesionale 

9,73 9,65 9,69 0,4 0,04 -0,4 -0,04 

Nota medie 9,57 9,52 9,52 0,0 0,00 -0,5 -0,05 

 
Media activităţilor didactice de curs: 

� nota medie acordată cadrelor didactice care au susţinut activităţi de predare la curs a fost 
de 9,52 ; 

� nota se menţine faţă de semestrul anterior; 
� nota este în scădere faţă de semestrul corespunzător din anul anterior cu 0,05 puncte, 

respectiv cu 0,5%. 
 
 
Dinamica notelor medii obţinute la activitatea didactică de seminar, pe criteriile prevăzute 
în  „Fisa de evaluare de către studenţi a activităţilor practice (laborator, seminar, proiect)”, se 
prezintă după cum urmează: 
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Criterii prevăzute în chestionarul 
„Fisa de evaluare de către studenţi a 

activităţilor practice (laborator, 
seminar, proiect)” 

Semestrul 
I 

2013-
2014 

Semestrul 
II 

2013-
2014 

Semestrul 
I 

2014-
2015 

Dinamica faţă de 
semestrul 
anterior 

Dinamica faţă de semestrul 
corespunzător din 

anul anterior 
% puncte % puncte 

Organizarea şi coordonarea activităţilor 
practice 

9,52 9,42 9,42 0,0 0,00 -1,1 -0,10 

Claritatea formulării cerinţelor faţă de 
studenţi 

9,58 9,52 9,38 -1,5 -0,14 -2,1 -0,20 

Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 9,42 9,51 9,28 -2,4 -0,23 -1,5 -0,14 

Interesul cadrului didactic pentru gradul 
de înţelegere a studenţilor 

9,52 9,54 9,50 -0,4 -0,04 -0,2 -0,02 

Încurajarea studenţilor la participare 
activă şi libera exprimare 

9,56 9,53 9,56 0,3 0,03 0,0 0,00 

Disponibilitatea de a oferi studenţilor 
ajutor suplimentar la nevoie 

9,44 9,56 9,52 -0,4 -0,04 0,8 0,08 

Punctualitatea cadrului didactic 9,62 9,38 9,36 -0,2 -0,02 -2,7 -0,26 

Folosirea eficientă a timpului în cadrul 
activităţilor practice 

9,64 9,38 9,52 1,5 0,14 -1,2 -0,12 

Gradul de corelare a activităţii practice cu 
noţiunile teoretice 

9,48 9,42 9,42 0,0 0,00 -0,6 -0,06 

Utilizarea mijloacelor adecvate (studii de 
caz, standuri descriptive şi funcţionale, 
documentaţii tehnice, standarde, etc.) 

9,56 9,46 9,18 -3,0 -0,28 -4,0 -0,38 

Nota medie 9,53 9,47 9,42 -0,5 -0,05 -1,2 -0,11 

 
Media activităţilor didactice de seminar: 

� nota medie acordată cadrelor didactice care au susţinut activităţi de seminar a fost de 
9,42; 

� nota este în scădere faţă de semestrul anterior cu 0,05 puncte, respectiv cu 0,5%; 
� nota este în scădere faţă de semestrul corespunzător din anul anterior cu  0,12 puncte, 

respectiv cu 1,2%. 
 
 
 
 

PRODECAN 
RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL CALITĂŢII, 

Lect. univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU 
 

_____________________________ 
 
 
 

DECAN 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 
Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU 

 
_____________________________ 


