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2) Date de intrare : 

2 a) Rezultatele auditului intern

Auditul intern s-a realizat pe baza Programului de Audituri Interne pentru anul 2015 (Cod 
USAMVBT-PG-003-F01). Echipa de audit intern repartizată la Facultatea de Agricultură a avut 
urmatoarea componenţă:

Coordonator – Şef lucr.dr. Silvia Pătruică 
Membrii echipei de audit au fost:

- Conf.dr.ing.ec. Ioana BĂLAN
-Conf.dr.ing. Ludovic CZISZTER
- Conf.dr.ing. Gabi DUMITRESCU
- Şef lucr.dr. Adriana MORAR

Data la care a fost efectuat auditul intern a fost 11.05.2015
Auditul  s-a desfăşurat pe baza Planului de Audit care a cuprins:
- deschiderea şedinţei, determinarea gradului de îndeplinire a acţiunilor dispuse în urma 

auditului 2014, determinarea gradului de conformitate a modului de elaborare şi ţinere 
sub control a documentelor, analiza rezultatelor şi şedinţa de închidere a auditului.



Raportul elaborat de către comisia de audit arată că entitatea organizatorică auditată, 
Facultatea de Agricultură, respectă cerinţele procedurii generale a USAMVBT PG 
001/Ed.1/Rev.1.

În urma auditului intern, din partea Conducerii Facultăţii de Agricultură, prin Decan, au 
fost făcute următoarele propuneri :

- efectuarea de instruiri în mod eşalonat a personalului didactic, nedidactic şi didactic 
auxiliar, raportat la prevederile documentelor interne care documentează activitatea 
specifică;

- completarea criteriilor de audit în concordanţă cu ghidurile ARACIS, respective cu 
fişa vizitei pe programe de studii.

2b) Rezultatele acreditării instituţionale

Acreditarea instituţională desfăşurată în perioada 04-06.2015, a cuprins şi 
reacreditarea programului de studii Ingineria şi protecţia mediului în agricultură al 
Facultăţii de Agricultură, proces finalizat cu atribuirea gradului de încredere şi a unei cifre 
de şcolarizare de 100 locuri.

2c) Rezultatele evaluărilor externe ARACIS

În noiembrie 2015, a avut loc procesul de evaluare al comisiei ARACIS în vederea 
evaluării periodice a  programului de studii universitare de licență: Protecţia plantelor, domeniul 
Agronomie.  În urma Raportului ARACIS, elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile 
legii nr. 87/ 2006, cu modificările și aprobările ulterioare, s-a aprobat  menţinerea acreditării, 
cu calificativul încredere limitată pe perioada de 2 ani, a programului de studii, forma de 
învățământ cu frecvență, capacitate de școlarizare în primul an de studiu: 30 studenți (extras din 
PV al  Consiliului ARACIS la data de 28.01. 2016).

2 d) Analiza Raportului de monitorizare anuală a programelor de studii

Monitorizarea programelor de studii  s-a efectuat pe baza Hotărâri Consiliului de 
Administraţie. Programul de studii de licența pentru specializările Facultății de Agricultură se 
desfășoară conform planurilor de învățământ aprobate în Consiliul Facultăților și Senatul 
Universității și  care respecta prevederile directivei CEE 85/432.  

Planurile de învățământ cuprind discipline fundamentale (DF), discipline de specialitate 
(DS), discipline în domeniu (DD) și discipline complementare (DC). Exista totodată discipline 
obligatorii și discipline opționale. Conținutul Planurilor de învățământ poate fi vizualizat pe site-
ul Facultății de Agricultură, la fiecare program de studiu. (anexe: http://www.usab-
tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Agricultura_ro_2.html)

Disciplinele din planurile de învățământ sunt prevăzute într-o succesiune logica și au fișe 
ale disciplinelor și planuri calendaristice în care sunt precizate: 



∑ obiectivele disciplinei

∑ conținutul tematic de baza

∑ repartizarea numărului de ore de curs, activități practice pe teme

∑ sistemul de evaluare a studenților

∑ bibliografia minimala 
În planurile de învățământ sunt prevăzute stagiile de practica în concordanța cu specificul 

fiecărui program de studiu și specializare în parte, toate acestea fiind cuprinse în regulamentul de 
practica al fiecărui program de studiu. 

Modul în care sunt distribuite orele de activități didactice pe fiecare specializare și pe fiecare 
an de studiu este prezentat în tabelul următor:

Tabel nr. 1 
Programul de studiu

Special. Nr.tot.ore Nr. Ore/semestru 
Semestrul I/semestrul II

Nr. 
Ore 
curs

Nr.ore
Practica

I II III IV
Agricultură 4644 592/662 564/606 606/592 518/652 4224 420

Prot.plantelor 4690 564/606 581/648 511/617 4270 420
IPMA 4512 532/592 562/576 562/590 602/496 4242 270

Biologie 3297 546/504 588/567 546/546 -
MTC 4440 518/518 576/634 548/648 560/522 4200 240

MIAIA 4736 581/620 648/634 648/613 581/414 4316 420

Strategia de dezvoltare curiculara a fost axată pe continuarea restructurării curiculei de 
studii universitare în conformitate cu programelor analitice din UE, pentru armonizarea pregătirii
cu cea din statele membre ale UE. Restructurarea curiculară a vizat în primul rând reducerea 
numărului de ore în acord cu cerintele si normativele europene si totodata cu legislatia 
româneasca si normativele ARACIS. Astfel s-a facut o reajustare a distributiei disciplinelor ca si 
a numarului de ore alocate acestora pentru încadrarea în aceste standarde.



Tabel nr. 2
Ponderea disciplinelor in planurile de invatamant

Specializarea Agricultură Protectia 
plantelor

MTC IPMA MIAIA Biologie

Discipline 
obligatorii/

facultative+opționale

81,31%/
18,69%

78,7% 
/11,3%

86.4%/
13,6%

79,3%/
20,7%

74,6%/
25,4%

89%/
11%

Discipline 
fundamentale

19,23% 18% 17,7% 17,3% 17,35% 37%

Discipline in 
domeniu+specialitate

49,52% 60,7% 74,79% 76,6% 76,72% 52%

Discipline 
complentare

22,59% 8,2% 7,53% 6,1% 5,93% 11%

2e) Analiza de benchmarking intern si extern a programelor de studii de la universităţi 
similare

Analiza de benchmarking efectuată pentru realizarea obiectivelor Facultăţii de 
Agricultură, a luat în calcul datele universităţilor de profil din România, în scopul de a asimila si 
de a utiliza informaţii de la universităţile de profil pentru îmbunătăţirea performanţelor proprii. 
S-au comparat programele de studii cu cele ale specializărilor concurente, indiferent de 
facultăţile în cadrul cărora sunt acreditate.

Cercetarea efectuată a avut în vedere  trei organizaţii, respectiv: 
- USAMV Cluj 
- USAMV Bucureşti
- USAMVB Timişoara. 
Desemnarea acestor universităţi de referinţă, dintre cele analizate, s-a făcut luând în 

considerare compatibilitatea acestora cu USAMVBT, respectiv cea  care aplică benchmarking-ul, 
cu menţiunea ca programele de studii comune celor trei universități sunt: Agricultura și Biologia. 
Programul de Ingineria mediului se găsește la USAMV Cluj în cadrul Facultății de Agricultură, 
in timp ce la USAMV București este în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 
Mediului. Programul de  Inginerie geodezică se găsește, la USAMV Cluj, în cadrul Facultății de 
Horticultură, iar la USAMV București în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 
Mediului. Programul  Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară se regăsește 
doar în cadrul USAMVB Timișoara, iar  programul de studii de licenţă Exploatarea Mașinilor și 
Instalațiilor pentru Agricultură și Industria Alimentară funcţionează deasemenea şi in cadrul 
USAMV Cluj.

In tabel sunt prezentate aceste date, referitoare la locurile bugetate, la cele doua 
specializări analizate, în anul universitar in curs 2014-2015.



Tabelul nr.3                     
LOCURI BUGETATE IN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

SPECIFICATIE Agronomie Biologie IPMA MTC MIAIA
USAMVB TIMISOARA 79 25 27 30 20
USAMV CLUJ 80 25 40 45 -
USAMV BUCURESTI 90 36 44 46 -
TOTAL 227 86 121 121 25

Cifrele de şcolarizare de la specializările analizate, locurile cu taxă in anul universitar in 
curs 2014-2015 sunt cuprinse in tabelul nr.4

Tabelul nr.4.
LOCURI CU TAXĂ IN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

SPECIFICATIE Agricultură Biologie IPMA MTC MIAIA
USAMVB TIMISOARA 116 35 73 20 30
USAMV CLUJ 15 - 15 35 -
USAMV BUCURESTI 140 64 106 104 -
TOTAL 240 99 184 159 25

Analiza datelor a evidenţiat decalajele existente faţă de universităţile de referinţă şi a 
subliniat necesitatea analizării cauzelor acestora. In acelaşi timp, însă, se consideră că nu este 
suficientă numai o înţelegere a situaţiei prezente, ci aceasta trebuie abordată în perspectivă, în 
contextul evoluţiei probabile a performanţelor universităţilor cu care se face compararea.

Pentru relevanta s-au raportat numărul de locuri si ponderile acestora la totalul locurilor 
in cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking.



Fig.1 Numărul de locuri bugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking

Fig.2 Ponderea numărului de locuri bugetate pentru domeniul de licență AGRONOMIE,  din 
suma totala a locurilor bugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in anul 

universitar 2014-2015

Facultăţile de Agricultură a USAMVB Timişoara și USAMV Cluj, la specializarea 
AGRICULTURĂ deţin același procent de locuri bugetate, respective cu 4% mai puțin ca 
USAMV București.

La specializarea BIOLOGIE USAMVB Timișoara și USAMV Cluj dețin același număr 
de locuri bugetate, 29% din total, cu 13% mai puțin ca USAMV București.



Fig.3 Ponderea numărului de locuri bugetate la specializarea BIOLOGIE, din suma totala a 
locurilor bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul universitar 

2014-2015

Fig.4 Ponderea numărului de locuri bugetate pentru domeniul de licență IPMA, din suma totala 
a locurilor bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 

2014-2015

La programul de studii INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI AGRICOL, 
USAMVB Timișoara are cu 12% mai puţine locuri faţă de  USAMV Cluj și cu 16% mai puține 
ca USAMV București.



Fig.5. Ponderea numărului de locuri bugetate la specializarea MTC, din suma totala a locurilor 
bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2014-2015

La programul de studii MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU, USAMVB 
Timișoara are cu 12% mai puţine locuri faţă de  USAMV Cluj și cu 13% mai puține ca USAMV 
București.

La specializarea MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ, numărul total de locuri bugetate este distribuit în mod egal între USAMVB 
Timișoara și USAMV Cluj Napoca.

În ceea ce priveşte locurile cu taxa, Facultatea de Agricultura Timişoara, se situează pe o 
poziţie intermediara  in tabloul instituţiilor implicate in analiza de benchmarking, cu un număr 
reprezentativ de studenţi si la aceasta categorie.



Fig.7.  Ponderea numărului de locuri cu taxă pentru domeniul de licenţa AGRONOMIE, din 
suma totala a locurilor nebugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in 

anul universitar 2014-2015

USAMVB Timișoara deține 43% din numărul total de locuri nebugetate pentru domeniul 
de licență AGRONOMIE, mai mult cu 38% decât USAMV Cluj și mai puțin cu 9% faţă de 
USAMV Bucureşti.

Fig.8 Ponderea numărului de locuri cu taxă la specializarea BIOLOGIE, din suma totală a 
locurilor nebugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 

2014-2015



La programul BIOLOGIE, locuri nebugetate dețin doar USAMVB Timișoara, 35%, și 
USAMV București, 65%. În cazul programului INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
AGRICOL, numărul de locuri nebugetate aparține în proporție de 37% USAMVB Timișoara, în 
timp ce USAMV Cluj are doar 8% din numărul total de locuri nebugetate.

Fig.9.  Ponderea numărului de locuri cu taxă la specializarea IPMA, din suma totala a locurilor 
nebugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2014-

2015

Fig.10.  Ponderea numărului de locuri cu taxă la specializarea MTC, din suma totală a locurilor 
nebugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 2014-

2015



Pentru specializarea MĂSURATORI TERESTRE ȘI CADASTRU, USAMVB 
Timișoara are 13% din numărul total de locuri nebugetate. Numărul de locuri cu taxă pentru 
programul MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ deținut de USAMVB Timișoara este de 33,3%.

Pentru specializarea MĂSURATORI TERESTRE ȘI CADASTRU, USAMVB 
Timișoara are 13% din numărul total de locuri nebugetate. Numărul de locuri cu taxă pentru 
programul MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ deținut de USAMVB Timișoara este de 33,3%.

2f) Stadiul acțiunilor corective si preventive 

Raportul de Audit nr. 8/2014 referitor la evaluarea iniţială a modului de organizare a 
laboratoarelor de cercetare şi didactice. a scos în evidenţă următoarele:

- nu există un plan anual de monitorizare a programelor de studiu
S-au luat masuri pentru elaborarea unui plan anual de monitorizare a programelor de studiu

2g) Analiza eventualelor schimbari care ar putea influenta SMC

- evoluția demografică (scăderea numărului de persoane pe grupa de vârsta 18-24 ani); 
- numărul mai redus al absolvenţilor de liceu  cu diploma de bacalaureat din ultimii doi ani;

- criza economică, care poate determina greutăţi financiare atât pentru actualii studenţi cât 
si pentru cei care ar dori să intre în aceasta categorie.

- Presiunea exercitata asupra bazinului consacrat de influenta al institutiei noastre, cu 
privire la atragerea absolventilor de liceu, din partea institutiilor de invatamant superior 
cu specializari mai mult sau mai putin similare, din aceeasi regiune sau regiuni invecinate

- numarul mare de exploatatii si firme cu activitati corelate domeniilor de licenta ale 
facultatii noastre reprezinta un factor pozitiv in consolidarea institutiei

2h) Analiza Raportului privind cercetarea 

1. Contracte ce cercetare

În anul 2015, în cadrul Facultății de Agricultură s-au derulat 2 contracte de cercetare, cu 
valoare mai mare de 10000 euro:



Nr.
crt

Titlul proiectului Director Valoare Institutia 
contractanta

1. Determinarea speciilor de 
nematozi si al numarului 
acestora din mostrele de sol 
si planta prin analizarea unui 
numar de 360 de mostre

Prof. dr. Ioana 
Grozea

12000 euro S.C. EUROFINS 
AGROSCIENCES 

S.R.L. 

2. C511/2/1/S/08/00/03/S2 
Providing training servicies

Prof. dr. 
Imbrea Florin

45 280 euro INNOVACION Y 
DESARROLLO 

LOCAL S.L. 
MADRID

De asemenea, s-au derulat si 3 contracte de cercetare finanțate din domeniul privat, în 
valoare totală de 10000 euro.

2. Lucrări științifice

Rezultatele cercetării științifice au fost valorificate printr-un număr de 110 lucrări 
științifice, prim autorii fiind cadre didactice ale Facultății de Agricultură. Dintre acestea 20 sunt 
lucrări publicate în reviste cotate Thomson Web of Knowledge cu factor de impact, 30 sunt 
lucrări științifice aparute în reviste indexate in baze de date internationale (BDI), iar 16 sunt 
lucrari prezentate în cadrul unor conferințe internaționale cu comitete de program. Un număr de 
30 de lucrări stiințifice ai căror prim autori sunt cadre didactice ale Facultății de Agricultură au 
fost citate in lucrări  indexate in Thomson Web of Knowledge.

3. Centre/Laboratoare de cercetare

În cadrul Facultății de Agricultură, în anul 2015 s-a reorganizat Centrul de Cercetare 
”Agricultura durabilă” cu următoarele subcentre:

1. Subcentrul de cercetări Fitotehnica
2. Subcentrul de cercetări pentru Ingineria mediului si date geospatiale
3. Subcentrul de cercetări pentru pajiști și plante furajere - Pratotim
4. Subcentrul de cercetări în Biologie aplicată
5. Subcentrul de cercetări Științele Solului.

Laboratorul de analize fizico-chimice USAMVBT – OSPA din cadrul Facultății de 
Agricultură a obținut în anul 2015 o prelungire a acreditării RENAR în conformitate cu SR ISO 
EN 17025: 2005, fiind singurul laborator specializat în analize de sol și îngrășăminte acreditat 
din partea de vest a țării.  

În cadrul laboratorului au fost efectuate analize pentru doctoranzi si cadre didactice din 
cadrul USAMVB, în valoare de 100.000 lei.



4. Manifestări științifice

În cadrul Facultății de Agricultură au fost organizate, în anul anul 2015, patru manifestări 
științifice: 

1. În luna Mai, 2015, cu ocazia Săptămânii Universității, s-a desfășurat a noua ediție a
Simpozionului Internațional ” Trends in the european agriculture development”, în 
colaborare cu Universitatea din Novi Sad și ASAS Timișoara. Au participat cadre 
didactice si cercetători din România, Serbia, Slovacia, Letonia, Ungaria, Republica 
Moldova, Franța. Au fost înscrise in programul simpozionului un număr de 122 lucrări 
științifice.

2. În cadrul săptămânii Universității, în data de 27 mai, Facultatea de Agricultură a 
organizat cinci workshop-uri unde au participat cadre didactice, studenți, masteranzi și 
doctoranzi ai facultății, reprezentanți ai administrației publice locale și naționale, 
asociații non-guvernamentale cât și firme de profil din zonă.

3. În luna August 2015, cadrele didactice ale Facultății de Agricultură au colaborat 
împreună cu Societatea Națională Română pentru Știința Solului la organizarea celei de a 
XXI-a Conferințe Naționale de Știința Solului ”Banatul istoric : sol, agricultură, 
tradiții” . Conferința s-a defășurat pe teritoriul a trei țări: România, Serbia și Ungaria. 
Lucrările prezentate în cadrul Conferinței au fost publicate în Research Journal of 
Agricultural Science, vol 47 (3).

4. În luna Noiembrie 2015, a fost organizat al XI-lea Simpozion International ”Young 
people and agricultural research”. Au participat studenti, masteranzi, doctoranzi și 
cadre didactice, fiind înscrise un număr de 60 lucrări științifice.

5. Publicații științifice

Toate lucrările prezentate în cadrul conferinței și a celor două simpozioane au fost 
publicate în Research Journal of Agricultural Research, vol. 47 , numerele 1,2,3 și 4 (ISSN 2066-
1843), revistă cotată în baza de date internațională (CABI, http://www.cabdirect.org/search.html)

http://www.cabdirect.org/search.html


2i). Analiza Raport CEAC facultate

Raportul CEAC pe Facultatea de Agricultură a scos in evidenta urmatoarele :

1. Facultatea de Agricultură este organizată în cinci departamente cu număr aproximativ egal de 
posturi: 
I. Tehnologii agricole– director departament Prof.dr. Georgeta Pop
II. Dezvoltare durabilă și Ingineria mediului – director departament Şef lucr.dr. Adina Horalaga
III. Științele solului – director departament Conf.dr. Lucian Niță
IV. Biologie – director departament Prof.dr. Gicu Gabriel Arsene 
V. Departamentul pentru pregătirea personalului didactic - Ș.l. dr. Dora Manuela Orboi

2. Consiliul Facultatii de Agricultură cuprinde 23 cadre didactice si 8 studenți. Facultatea noastră 
are șase reprezentanți in Senatul Universității.

3. Pe parcursul  anului 2015 a fost restabilita componenta Comisiei  pentru Evaluarea si 
Asigurarea Calitatii (CEAC) pe facultate, si a altor sase  comisii: Comisia pentru Strategie, 
Reformă și resurse umane; Comisia pentru inițierea, evaluarea și monitorizarea periodică a 
programelor de studii; Comisia de Cercetare Ştiinţifică; Comisia pentru probleme studenţeşti; 
Comisia pentru resurse financiare, materiale și patrimoniu; Comisia de Etica; Comisia de 
consiliere și orientare în carieră a studenților. În toate aceste comisii sunt cuprinși și 
reprezentanți ai studenților.

I. Evaluarea calităţii personalului didactic

Evaluarea calităţii personalului didactic în Facultatea de Agricultură,  s-a realizat 

conform Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – cod USAMVBT 

PG 001 R-02 (http://www.usabtm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf).

Evaluarea cadrelor didactice a inclus: 

ÿAutoevaluarea

ÿ Evaluarea colegială

ÿ Evaluarea de către studenţi

ÿEvaluarea de către directorul de departament.

Procesul de evaluare a cadrelor didactice pentru activităţile din anul 2014, s-a desfăşurat 
conform următorului calendar:

http://www.usabtm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf


Perioada Activitatea Observaţii

Mai 2015 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi Sesiunea I

Decembrie 2015 –
Ianuarie 2016

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi Sesiunea a II-a

Ianuarie 2016 Autoevaluarea cadrelor didactice

Februarie 2016 Evaluarea colegială

Februarie 2016 Evaluarea de către directorul de departament

Februarie 2016 Prelucrarea datelor rezultate în urma evaluării 
cadrelor didactice

RAC-D
RAC-F

februarie 2016 Analiza rezultatelor  evaluării cadrelor 
didactice pentru activitatea din anul 2015

şedinţe de 
analiză/departament

Martie 2016 Prezentarea rezultatelor evaluării cadrelor 
didactice pentru activitatea din anul 2015, 
Consiliului 

Şedinţă Consiliul 
facultăţii

Martie 2016 Elaborarea Raportului anual  de evaluare a 
calităţii personalului didactic din Facultatea 
de Agricultură Timişoara/2015

RAC - F

Au fost evaluate 90 de cadre didactice titulare, din care 16 ocupă postul de Profesor, 15 de 
Conferenţiar, 42 Şef de lucrări şi 17 Asistent, precum şi 4 cadre didactice asociate.

Rezultatele analizei statistice a rezultatelor evaluării cadrelor didactice sunt prezentate pe 
departamente şi facultate, respectiv pe funcţii/grade didactice.

Autoevaluarea 
Tabelul 1

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe departamente şi facultate

Depart. Depart. I
Tehnologii 

agricole

Depart.II
Dezvoltare 
durabilă şi 
ingineria 
mediului

Depart. III
Ştiinţele 
Solului

Depart.
IV

Biologie

DPPD Facultate 
Agricultură

Media 80,27 54,59 70,52 49,23 55,12 62,36
Minim 22,1 16,4 8,4 20,05 37,34 8,4
Maxim 158,5 126,51 147,25 114,74 102,28 158,5



Fig. 1 Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe departamente şi facultate

Tabelul 2
Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice în funcţie de gradul/ funcţia didactică

Funcţie
didact.

Profesor Conferenţiar Lector
(Şef 

lucrări)

Asistent

Media 81.2 90,11 52.21 44,11
Minim 28,6 20,41 16,4 8,4
Maxim 144,24 158,5 147,25 75,04

Fig.2 Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice în funcţie de gradul/ funcţia didact



Din cadrele didactice ce ocupă postul de profesor, un procent de 68,75% au punctaje ce 
mai mari ca media pe facultate, 80% din totalul de conferenţiari, 23,8% şefi lucrări şi 6,25% 
asistenţi.

Fig. 3. Diagrama Box-Plot a punctajelor obţinute în „Fişa  de autoevaluare a performanţelor 
cadrelor didactice” (cod USAMVBT – PG001-FR022-01).

Evaluarea colegială

Tabelul 3
Rezultatele Evaluării colegiale, pe departamente şi facultate

Depart. Departament
I

Tehnologii
agricole

Departament
II

Dezvoltare 
durabilă şi 
ingineria 
mediului

Departament
III

Ştiinţele 
solului

Departament
IV

Biologie

DPPD Facultate 
Agricultură

Media 4.74 4.85 4.75 4,97 4,99 4,84
Minim 4,86 3.76 4,13 4,83 4,93
Maxim 5.00 5,00 5 5,00 5,00



Fig.4 Rezultatele Evaluării colegiale, pe departamente şi facultate

Tabelul 4
Rezultatele Evaluării colegiale, în funcţie de gradul/ funcţia didactică

Funcţie
didact.

Indicator

Profesor Conferenţiar Lector
(Şef 

lucrări)

Asistent

Media 4,943 4,90 4,76 4,86
Minim 4,80 4,40 3.76 4,13
Maxim 5,00 5,00 5,00 5,00

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Tabelul 5

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe departamente şi facultate

Depart. Departament
I

Tehnologii 
agricole

Departament
II

Dezvoltare 
durabilă şi 
ingineria 
mediului

Departament
III

Ştiinţele 
solului

Departament
IV

Biologie

DPPD Facultate 
Agricultură

Media 4.85 4,65 4,79 4,85 4,57 4,77
Minim 4,21 3,11 4,46 4,48 4,21
Maxim 5 4,99 5 4.99 4,96



Fig. 5 Rezultatele Evaluării colegiale, în funcţie de gradul/ funcţia didactică

Fig.6 Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe departamente şi facultate



Fig. 7. Diagrama Box-Plot a punctajelor obţinute în „Raportul de evaluare colegială” (cod 
USAMVBT – PG001-FR022-05);

Tabelul 6
Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, în funcţie de gradul/ funcţia didactică

Funcţie
didact.

Indicator

Profesor Conferenţiar Lector
(Şef lucrări)

Asistent

Media 4,75 4,81 4,73 4,85
Minim 4.21 4,42 3.11 4,54
Maxim 5,00 5 5 5



Fig. 8 Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, în funcţie de gradul/ funcţia 
didactică

Din totalul cadrelor didactice evaluate, un procent de:
- 41,25 % se situează în intervalul de punctaj 4,90 – 5;
- 31.25 % se situează in intervalul de punctaj 4.70 – 4.89;
- 15% în intervalul 4,50 – 4,69;
- 11.25% în intervalul 4.20 – 4.49
- 1.25% sub 4.20.

Fig. 9. Diagrama Box-Plot a punctajelor obţinute în „Raportul de evaluare a cadrului didactic 
de către studenţi” (cod USAMVBT – PG001-FR022-10);



Evaluarea de către directorul de departament
Tabelul 7

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe departamente şi 
facultate

Depart. Departament
I

Tehnologii 
agricole

Departament
II

Dezvoltare 
durabilă şi 
ingineria 
mediului

Departament
III

Ştiinţele 
solului

Departament
IV

Biologie

DPPD Facultate 
Agricultură

Media 4,27 4,39 4,57 4,57 4.88 4.46
Minim 2.98 0 3.74 3.61 4.81
Maxim 5.00 4.99 4,99 4.99 4.95

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe grade didactice

Profesor
- 56,25 % au calificativul „foarte bine”
- 43.75% au calificativul „bine”.
1 profesor nu a fost evaluat de către Directorul de departament.

Conferenţiar
- 66,66 au calificativul „foarte bine
- 26.66% au calificativul „bine”

1 conferenţiar nu a fost evaluat de către Directorul de departament din cauza lipsei fisei de 
autoevaluare.

Şef lucrări / lector
- 64.28% au calificativul „foarte bine”
- 23.80% au calificativul „bine”
- 2.38% au calificativul „satisfăcător”
- 2,38 % au calificativul „nesatisfăcător”

3 şefi de lucrări nu au fost evaluaţi de Directorul de departament (1 nu a predat fişa de 
autoevaluare)

Asistent
- 70% au avut calificativul „foarte bine”
- 20% au avut calificativul „bine”
- 10 % au avut calificativul „satisfacător”.

4 asistenţi nu au fost evaluaţi de directorul de departament, 1 fiind în concediu de 
îngrijire a copilului



Fig. 10. Diagrama Box-Plot a punctajelor obţinute în  „Fişa de evaluare a cadrului didactic de 
către directorul de departament” (cod USAMVBT – PG001-FR022-11).

În cadrul şedinţelor organizate la nivelul fiecărui departament, au fost prezentate şi 
analizate rezultatele evaluării cadrelor didactice pentru activitatea din anul 2015 şi au fost făcute 
propuneri de îmbunătăţire a  rezultatelor în sesiunile viitoare de evaluare. Totodată, au fost 
semnalate unele deficienţe în aplicarea procedurilor de evaluare a cadrelor didactice (există cadre 
didactice care nu au prezentat fişa de autoevaluare, precum şi situaţii în care Directorul de 
departament a refuzat să evalueze anumite cadre didactice). 

Propuneri de îmbunătăţire a rezultatelor evaluării calităţii cadrelor didactice:

ÿ intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică;
ÿ participarea la competiţii de granturi de cercetare;
ÿ publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI;
ÿ autoanaliză realizată de fiecare cadru didactic, în scopul identificării şi dezvoltării -
valorificării laturii personale în care poate fi performant;
ÿ dezvoltarea cercetării interdisciplinare în cadrul fiecărui departament şi în cadrul facultăţii;
ÿ dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională;
ÿ redactarea materialelor didactice;
ÿ revizuirea fişei de autoevaluare, în sensul creşterii importanţei (punctajului) pentru activităţile 
care constituie indicatori pe baza cărora se face ierarhizarea universităţilor şi clasificarea 
programelor de studii;



V. Evaluarea mediului de învăţare de către studenţi

Evaluarea mediului de învăţare de către studenţi  a fost efectuată după Chestionarul 

Mediului de învăţare de către studenţi (Anexa 1, cod USAMVBT-PG 001 FR040-01, Ed.2/Rev 

0).

La evaluare au luat parte studenţii Facultăţii de Agricultură, licentă şi master , de la 

specializările Agricultură, Biologie, Ingineria si protecţia mediului în agricultură, Măsurători 

terestre si cadastru, Masini si instalatii in agricultură (pentru domeniul licentă), precum şi 

Sisteme de producere a furajelor, Utilizarea durabilă a terenurilor agricole, Biologie aplicată în 

agricultură , Protecţie şi expertiză fitosanitară (pentru domeniul master).

Rezultatele sunt prezentate în tabelele 4 şi 5.

Tabelul 4

Analiza evaluării mdiului de învăţare de către studenţii înscrişi la ciclul licenţă

Specializare An de studii % Evaluare peste 2 Satisfacție

I * II** III*** generală

Agricultură II 98,29 92,145 88,358 92,684

IV 98,077 91,827 78,888 89,597

IPMA I 100 97,222 98,888 98,717

II 95,454 93,181 81,212 89,277

IV 91,176 94,639 85,026 89,876

Biologie I 98,684 97,368 96,090 97,281

II 100 100 95,592 90,612

III 100 88,875 98,823 96,128

MTC II 97,660 96,551 92,097 94,972

IV 72,91 60,416 46 58,205

MIA I 100 100 100 100

II 97,436 100 89,780 95,259

IV 100 100 97,145 98,901



Tabelul 5

Analiza evaluării mdiului de învăţare de către studenţii inscrişi la ciclul master

Specializare An de studii % Evaluare peste 2 Satisfacţie

I * II** III*** generală

UDTA I 98,75 92,5 90,810 93,773

II 100 100 100 100

BAA I 100 100 90 96,153

II 100 100 100 100

SPF I 100 100 93,33 97,435

II 100 100 94,642 97,939

PEF I 96,428 100 100 98,90

*- Procesul de învăţare – învăţare/predare
** - Spaţii şi resurse de învăţare
*** - Facilităţi şi servicii

Propuneri pentru modificarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice:

ÿ programarea Evaluării cadrelor didactice de către studenţi după finalizarea activităţilor 
didactice şi a procesului de examinare a studenţilor la disciplina şi activităţile pentru care 
este evaluat cadrul didactic;
ÿ evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru toate tipurile de activităţi didactice 
incluse în norma din statul de funcţii (curs, lucrări practice, practică);
ÿexcluderea valorilor extreme  în analiza statistică a rezultatelor evaluării cadrelor 
didactice la nivel de departament şi facultate



3) Date de ieşire : 

Program de îmbunătăţire :

Nr.c
rt.

OBIECTIV

Descrierea 
aspectului care 

trebuie 
imbunatatit

Actiunea
RESPONSABIL

RESURSE TERMEN
Respons

verificare

1.

Îmbunătățirea 
comunicării între 
cadrele didactice 
si conducerea 
facultății

Disponibilitatea 
conducerii 
pentru dialog cu 
personalul

Participarea 
decan/prodecani 
la sedintele de 
departament

Decan/

Prodecani

-

Dec.

2015

Conf.dr.
Cosmin 
Popescu

2

Optimizarea 
comunicării în 
plan profesional 
într-o limbă de 
circulație 
internațională

Creșterea 
numarului de 
cadre didactice 
pot comunica 
într-o limba de 
circulație 
internațională

Organizarea de 
cursuri de limbi 
straine

Prodecan 
responsabil cu 
activitatea 
didactică

Profesori de 
limbi straine 
din cadrul 
facultatii

Dec

2015

Conf.dr. 
Cosmin 
Popescu

3

Perfecționarea 
pregatirii în plan 
profesional prin 
participarea la 
diferite 
evenimente și 
cursuri 
postuniversitare

Creșterea 
numarului de 
participări la 
cursuri de 
perfecționare 
conferințe

Facilitarea 
participării la 
cursuri de 
perfecționare și 
conferințe

Prodecan 
responsabil cu 
activitatea 
didactică

Dec

2015

Conf.dr

Isidora

Radulov

4

Îmbunătățirea 
activității de 
extensie 
universitară

Crearea de 
parteneriate, 
creșterea 
numărului de 
participări la 
diverse 

Promovarea 
imaginii 
facultății 
(evidențierea 
competențelor, a 
rezultatelor 

Prodecan 
responsabil cu 
activitatea de 
cercetare

Specialisti in 
domeniile 
prioritare 
mediului de 
afaceri

Dec

2015

Conf.dr. 
Cosmin 
Popescu



evenimente cercetărilor)

5

Perfecționarea 
cadrelor 
didactice prin 
participarea la 
seminarii pe 
probleme psiho-
pedagogice 
pentru 
optimizarea 
comunicării și 
transmiterii 
informației către 
student

Participarea 
cadrelor 
didactice la 
seminarii psiho-
pedagogice

Organizarea de 
seminarii psiho-
pedagogice

Prodecan 
responsabil cu 
activitatea 
didactică

Profesori de 
psiho-
pedagogiedin 
cadrul 
facultății

Dec

2015

Conf.dr. 
Cosmin 
Popescu




