
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI 

ASIGURARE A CALITĂȚII PE ANUL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acest raport este o prezentare sintetică a activității Comisiei de Evaluarea și 

Asigurare a Calității din cadrul Facultății de Agricultură, pe anul 2018 și include 

activitățile specifice comisiei, lista regulamentelor revizuite, concluziile evaluărilor 

externe și interne, aspecte privind monitorizarea programelor de studii și analiza statistică 

a rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic (autoevaluarea, evaluarea 

colegială, evaluarea de către studenţi şi evaluarea de către directorul de departament). 

 

I. Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Facultăţii de Agricultură, a fost 

numită prin decizia nr. 2047 / 01.10.2018, cu următoarea componență: 

I. Responsabil cu asigurarea calității pe facultate: 

1.1. Şef lucr. dr. Neacşu Alina 

II. Responsabil cu asigurarea calității pe departamente didactice (RAC-D): 

2.1. Departamentul 1 - Tehnologii agricole - Prof. dr. Cojocariu Luminiţa 

2.2. Departamentul 2 - Dezvoltarea durabilă şi Ingineria mediului - Prof. dr. Rădulescu 

Hortensia 

2.3. Departamentul 3 - Ştiinţele solului şi nutriţia plantelor - Șef lucr. dr. Laţo Alina 

2.4. Departamentul 4 - Biologie - Şef lucr. dr. Prunar Silvia 

III. Responsabil cu asigurarea calității pe programe de studii: 

Licenţă: 

3.1. Agricultură - Prof. dr. Niţă Simona  

3.2. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - Prof. dr. Rădulescu Hortensia  

3.3. Biologie - Şef lucr. dr. Prunar Florin  

3.4. Protecţia plantelor - Prof. dr. Borcean Adrian  

3.5. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară - Conf. dr. Ilea Radu  

3.6. Măsurători terestre şi cadastru - Conf. dr. Herbei Mihai  

3.7.  Agricultură - Limba engleză - Şef lucr. dr. Şmuleac Laura  

3.8. Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - Şef 

lucr. dr. Micu Lavinia 

Master: 

3.9. Agricultură ecologică - Conf. dr. Durau Carmen  

3.10. Biologie aplicată în agricultură - Șef lucr. dr. Rada Olga 

3.11. Gestiunea mediului şi a resurselor naturale - Șef lucr. dr. Prunar Florin  



3.12. Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole - Conf. dr. Dragomir 

Lucian 

3.13. Protecţie şi expertizare fitosanitară - Prof. dr. Grozea Ioana  

3.14. Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp - Conf. dr. Botoş Lucian  

3.15. Utilizarea durabilă a terenurilor agricole - Șef lucr. dr. Mihuț Casiana   

IV. Reprezentantul studenților: 

 4.1. Birău Alexandru 

V. Reprezentantul angajatorilor: 

5.1. Ing. Pop Dorin 

 

Activitatea Comisiei, în anul 2018 a presupus: 

- distribuirea regulamentelor în curs de revizuire, în departamente, în vederea 

consultării și formulării de propuneri de îmbunătățire; 

- centralizarea observaţiilor şi a propunerilor de îmbunătăţire primite și transmiterea 

către CEAC-U; 

-  implementarea regulamentelor revizuite, la nivel de departamente și facultate; 

- pregătirea documentației pentru auditări; 

- administrarea procesului de evaluare a cadrelor didactice; 

- prelucrarea datelor și predarea rapoartelor, la finalizarea procesului de evaluare a 

cadrelor didactice; 

- arhivarea documentelor rezultate în urma evaluării; 

- transmiterea rezultatelor finale către SMC. 

În cadrul ședinţelor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii au fost prezentate și 

analizate următoarele regulamente: 

REGULAMENTE REVIZUITE IN ANUL 2018 

Nr. 

Crt. 
Denumirea documentului Codificare 

Ed./ 

Rev. 

Data 

aprobarii 

1. 
Regulament de funcționare al Departamentului 

de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD) 

USAMVBT - 

PG 001 R007 
1/4 11.06.2018 

2. 

Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor (licență și master) în Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara pentru anul universitar 2017/2018 

USAMVBT - 

PG 001 R038 
2/0 16.02.2018 

3. Metodologie privind ocuparea posturilor USAMVBT- 2/3 29.11.2018 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R007.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R007.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf


didactice și de cercetare în Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

 

PG 001-R039 

4. 

Regulament privind ocuparea posturilor de 

asistent universitar și asistent de cercetare pe 

perioadă determinată  

USAMVBT - 

PG 001-R061 
1/4 29.11.2018 

5. 

Metodologia proprie de organizare a 

programelor de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică
 

USAMVBT - 

PG001-R062 
1/2 11.06.2018 

6. 

Regulament privind organizarea și desfășurarea 

procesului de obținere a atestatului de abilitare 

în cadrul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „ Regele 

Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - 

PG001-R076 
1/2 27.02.2018 

7. Cerere-tip pentru susținerea tezei de abilitare 

USAMVBT - 

PG001 – 

R076_01 

1/0 19.03.2018 

8. 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale necesare și obligatorii pentru 

susținerea tezei de abilitare și acordarea 

atestatului de abilitare (Comisia Ingineria 

Resurselor Vegetale și Animale)  

USAMVBT - 

PG001–

R076_02 

1/0 19.03.2018 

9. 

Structura activității candidatului care participă 

la susținerea tezei de abilitare și acordarea 

atestatului de abilitare (Comisia Ingineria 

Resurselor Vegetale și Animale)  

USAMVBT - 

PG001 – 

R076_03 

1/0 19.03.2018 

10. 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale necesare și obligatorii pentru 

susținerea tezei de abilitare și acordarea 

atestatului de abilitare (Comisia Medicină 

Veterinară) 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_04  

1/0 19.03.2018 

11. 

Structura activității candidatului care participă 

la susținerea tezei de abilitare și acordarea 

atestatului de abilitare (Comisia Medicină 

Veterinară) 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_05 

1/0 19.03.2018 

12. Declarație 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_06  

1/0 19.03.2018 

13. Raportul de evaluare al Comisiei de Abilitare 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_07  

1/0 19.03.2018 

14. Regulament privind elaborarea statelor de USAMVBT - 1/0 06.07.2018 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R061.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R061.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R061.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_01.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_07.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_07.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf


funcții în cadrul Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara 

PG 001-R086 

15. 

Regulament privind protecția datelor cu 

caracter personal în cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R087 
1/0 06.07.2018 

16. 

Regulament pentru premierea rezultatelor 

activității de cercetare științifică, inovare și 

transfer tehnologic în cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R088 
1/0 06.07.2018 

17. 

Regulament de desfășurare a programului 

„Voluntariat în activitatea de dezvoltare 

academică” (VADA) în cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R089 
1/0 25.07.2018 

18. 

Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea examenului de promovare în 

cariera didactică în Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001 R090 
1/0 17.12.2018 

Regulamentele au fost distribuite și în departamente spre consultare și formulare de  

propuneri de îmbunătăţire, prin intermediul RAC-D. Propunerile de îmbunătăţire au fost 

centralizate de RAC-F și transmise către CEAC-U. 

 

II. Evaluări externe și interne 

Auditul extern SRAC 

Sistemul de management al calității implementat și certificat în conformitate cu 

standardul SR EN ISO 9001:2015 a fost evaluat în perioada 26-27.06.2018, în cadrul unui audit 

de recertificare din partea certificatorului, Societatea Română pentru Asigurarea Calității.   

Obiectivele auditului au fost: 

- evaluarea eficacității sistemului de management în totalitatea sa, ţinând cont de 

modificările interne şi externe şi relevanţa şi aplicabilitatea lui continuă la domeniul 

certificării; 

- evaluarea modului în care angajamentul managementului a asigurat menținerea 

eficacității și îmbunătățirea sistemului de management respectiv în scopul creșterii 

performanței generale; 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf


- evaluarea eficacității sistemului de management privind îndeplinirea obiectivelor 

organizației şi ale rezultatelor intenţionate ale sistemului de management respectiv. 

În urma auditului nu s-au constat neconformități fiind identificate 2 domenii de 

îmbunătățire. Echipa de audit a propus reînnoirea certificatului de conformitate cu  SR EN ISO 

9001:2015 pentru activități de  învățământ superior-nivel licență, masterat și doctorat, cercetare și 

consultanță în domeniile fundamentale Știinte agricole și silvice, Știinte ale naturii, Știinte 

inginerești, Medicină veterinară și Management în agricultură, care a fost eliberat în data de 

03.07.2018 valabil până la 21.06.2021 cu condiția vizării anuale. 

Auditul intern s-a realizat pe baza Programului de Audituri Interne pentru anul 2018 

Cod USAMVBT-FPG-003-10, elaborat de Compartimentul de audit intern, în data de 12.06.2018. 

Echipa de audit a fost constituită din următorii auditori: Conf. dr. ing. Camelia Tulcan, Ș.l. dr. 

Alina Ghișe, Ș.l. dr. Adriana Morariu.  

Raportul comisiei de audit, nr. 1/26.06.2018 cod USAMVBT-PG-003-05, arată că 

entitatea organizatorică auditată, Facultatea de Agricultură îndeplinește cerinţele raportate la 

criteriile de audit, cu unele aspecte care au fost identificate ca posibil de îmbunătățit.  

Cerințele privind modul de elaborare și ținere sub control a documentelor sunt în 

principal atinse, documentația fiind bine structurată, clară, concisă, conform cerințelor.  

Raportat la criteriul de audit USAMVBT - PG 001 R049 Regulament privind 

organizarea, desfășurarea și recunoașterea periodelor de studii efectuate în străinătate în cadrul 

programului Erasmus+, s-au identificat propuneri de îmbunătățire, referitoare la eliminarea unor 

documente necesare la admiterea studenților și cadrelor didactice, în cadrul programului și la 

introducerea prezentării unui tutorial la întoarcerea în universitate, atât pentru studenți cât și 

pentru cadrele didactice.   

Raportat la criteriul de audit USAMVBT- PG 001 R075 Regulament privind organizarea 

și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în USAMVBT, s-a identificat o propunere de 

îmbunătățire referitoare la elaborarea unei proceduri care să asigure trasabilitatea datelor primare 

ale cercetăriilor doctoranzilor, la lucrările științifice publicate de aceștia. 

S-a menținut propunerea de îmbunătățire identificată la auditurile anterioare, de 

actualizare a cunoștințelor cadrelor didactice ale facultății referitoare la prevederile documentelor 

interne în vigoare. 

 

 

 

 



III. Monitorizarea programelor de studii 

În cadrul Facultăţii de Agricultură a avut loc monitorizarea anuală a programelor de 

studii. Responsabili cu iniţierea monitorizării programelor de studii sunt coordonatorii de 

program.  

Luând în considerare actualizările legislative, prevederile Regulamentului privind 

iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodica a programelor de studii - cod 

USAMVBT – PG 001- R015 (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf) 

strategia facultăţii, raportul anual al RAC-F, rezultatele auditurilor interne şi ale altor evaluări 

naţionale şi internaţionale, analiza activităţii didactice a studenţilor, a ratei de abandon şi a 

gradului de angajabilitate al absolvenţilor, coordonatorii de program, împreună cu comisia 

didactică a Facultăţii de Agricultură, au elaborat  Raportul de monitorizare a programelor de 

studii la nivel de Facultate. Acest raport a fost analizat în cadrul Consiliului Facultăţii de 

Agricultură, care a hotărât iniţierea revizuirii programelor de studii.  

În urma iniţierii revizuirii, coordonatorii au elaborat documentele de gestionare a 

programelor de studii, au operat modificări în planurile de învăţământ şi au dispus întocmirea 

fişelor disciplinelor. Aceste documente au fost analizate în cadrul departamentului de care 

aparţine fiecare program de studii, iar apoi au fost transmise către Decan, care le-a prezentat în 

cadrul Consiliului Facultăţii.  

Consiliul Facultăţii a avizat documentele de gestionare a programelor de studii, care au 

fost transmise spre avizare Consiliului de Administraţie. În urma avizului favorabil acordat de 

către Consiliul de Administraţie, planurile de învăţământ revizuite au fost discutate şi aprobate în 

cadrul Senatului universitar. După avizare şi aprobare, planurile de învăţământ au fost puse în 

aplicare începând cu anul universitar 2018/2019. 

 

IV. Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic 

Evaluarea calităţii personalului didactic al Facultății 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 - R022, 

ediția 1 / revizia 1 / 24.04.2015 (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf).  

Evaluarea cadrelor didactice a cuprins: evaluarea de către studenţi, autoevaluarea, 

evaluarea colegială și evaluarea de către directorul de departament. Autoevaluarea, evaluarea 

colegială și evaluarea directorului de departament s-au desfășurat respectând Instrucțiunea 

privind desfășurarea procesului de evaluare a cadrelor didactice, nr. 7660/20.11.2018, aprobată 

în ședința C.A. în 27.11.2018. 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf


Procesul de evaluare a cadrelor didactice pentru activităţile din anul 2018, s-a organizat 

după următorul calendar: 

Perioada de evaluare / 

termen de completare și 

predare 

Activitatea Observaţii 

 

Mai 2018 - Iunie 2018 Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi  

sesiunea I 

Decembrie 2018 - Ianuarie 

2019 

Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi 

sesiunea a II-a 

termen de completare pe 

platformă: 18.01.2019 

Autoevaluarea cadrelor 

didactice 

s-a realizat pe Platforma 

informatică de management 

universitar 

(https://intranet.usab-tm.ro/) 

20.02.2019-27.02.2019 Evaluarea colegială - 

28.02.2019-05.03.2019 Evaluarea de către directorul de 

departament 

conform Tabelului de conversie 

a punctajelor obținute la 

autoevaluare, nr. 

1603/05.03.2019 

termen de predare către 

SMC: 08.03.2019 

Prelucrarea datelor rezultate în 

urma evaluării cadrelor 

didactice 

RAC-D 

RAC-F 

termen de predare Decan: 

15.03.2019 

Elaborarea Raportului anual  al 

CEAC -F, pe anul 2018 

RAC - F 

 

Personalul didactic al Facultății este reprezentat de 77 de cadre titulare, dintre care 19 

ocupă postul de Profesor, 16 ocupă postul de Conferenţiar, 35 ocupă postul de Şef de lucrări 

(Lector) şi 7 ocupă postul de Asistent. În anul 2018, au fost evaluate de către studenți și colegial 

(dacă activitățile didactice ale acestora s-au desfășurat în cadrul facultății și a existat interacțiune 

colegială) și 5 cadre didactice asociate. 

Analiza statistică a rezultatelor evaluării cadrelor didactice, pe anul 2018, este prezentată 

în cele ce urmează, păstrând ordinea capitolelor din Regulamentul privind evaluarea periodică a 

calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. 

 

Autoevaluarea cadrelor didactice  

 

Autoevaluarea cadrelor didactice din Facultatea de Agricultură, pe anul 2018, s-a realizat 

pe platforma informatică de management a universității (https://intranet.usab-tm.ro/), conform 

specificațiilor cuprinse în Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice (cod 

USAMVBT - PG001-FR022-01, ediția 2 / revizia 0).  

Media pe facultate  a fost 159.372, punctajul minim fiind 8.70, iar punctajul maxim, 

506.71. Rezultatele procesului de autoevaluare sunt prezentate în tabelele 1-2, respectiv figurile 

https://intranet.usab-tm.ro/


1-2, pe departamente și grade didactice. În figurile 3-4 sunt prezentate ponderile valorilor medii, 

ale fiecărui criteriu din total, respectiv diagrama boxplot aferentă punctajelor criteriilor din fișa de 

autoevaluare. 

 

Tabelul 1 

 Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe departamente şi facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea de  

Agricultură 

Media 167.02 158.572 187.656 127.601 159.372 
Minim 21.67 38.35 8.70 15.50 8.70 
Maxim 506.71 385.90 439.45 264.65 506.71 

 

 
Figura 1.  

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe departamente și facultate - 2018 

 

 

Tabelul 2 

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe grade didactice - 2018 
Grad didactic Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 240.405 168.508 125.98 82.752 
Minim 60.91    73.96 15.50 8.70 
Maxim 506.71 437.23 385.90 141.64 

 

 



 
Figura 2.  

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe grade didactice - 2018 

 

Facultatea de Agricultura

39.0%

22.3%

20.8%

17.8%

IV ACA

III RNI

II ACS

I AD

 

Figura 3. 

Ponderea criteriilor (valori medii / procent) din fişa de autoevaluare 
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Figura 4. 

Diagrama boxplot aferentă punctajelor criteriilor din fişa de autoevaluare 

 

În urma centralizării și prelucrării datelor, se mențin propunerile de îmbunătăţire a 

rezultatelor autoevaluării cadrelor didactice, din anii anteriori: 

- elaborarea de materiale didactice noi și revizuirea celor existente; 

- creșterea activităţii de cercetare ştiinţifică prin: publicarea rezultatelor cercetării în 

reviste cotate ISI, creșterea valorii Indicelui Hirsch, urmărirea criteriilor CNATDCU, 

în vederea îndeplinirii, conform domeniului de studiu raportat,  participarea la 

competiţii în vederea atragerii de granturi de cercetare, dezvoltarea cercetării 

interdisciplinare, dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională etc; 

- identificarea și valorificarea laturii personale în care fiecare cadru didactic poate 

performa. 

 

Evaluarea colegială 

 

 Evaluarea colegială s-a realizat conform prevederilor Regulamentului privind evaluarea 

periodică a calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. S-au 

respectat precizările cu privire la selectarea membrilor comisiei, evitându-se evaluarea reciprocă 



în cadrul aceleiași sesiuni și suprapunerea cu evaluarea anterioară. Cadrele didactice cu activități 

la mai multe facultăți, au fost evaluate și de colegi din aceste facultăți.  

Media pe facultate a fost 4.954, punctajul minim fiind 4.567, iar punctajul maxim, 5. În 

tabelele 3-4 și figurile 5-6, sunt prezentate rezultatele evaluării colegiale, pe departamente și 

grade didactice. 

 

Tabelul 3 

Rezultatele Evaluării colegiale, pe departamente şi facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria 

mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea 

de  

Agricultură 

Media 5 4.932 4.907 4.971 4.954 
Minim - 4.67 4.567 4.6 4.567 
Maxim 5 5 5 5 5 

 

 
Figura 5.  

Rezultatele Evaluării colegiale, pe departamente și facultate 

 

 

Tabelul 4 

Rezultatele Evaluării colegiale, pe grade didactice - 2018 
Grad didactic Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 4.98 4.97 4.791 4.204 
Minim 4.87 4.733 4.6 4.567 
Maxim 5 5 5 5 

 



 
Figura 6. 

 Rezultatele Evaluării colegiale, pe grade didactice 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi s-a realizat în două sesiuni, conform 

Calendarului sesiunii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (cod USAMVBT - 

PG001-FR022-07), cu respectarea prevederilor Regulamentului privind evaluarea periodică a 

calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1.  

Media pe facultate a fost 4.878, punctajul minim fiind 4.24, iar punctajul maxim, 5. În 

tabelele 5-6 și figurile 7-8 sunt prezentate rezultatele acestei evaluări, pe departamente și grade 

didactice. 

 

Tabelul 5 

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe departamente şi facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria 

mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea 

de 

Agricultură 

Media 4.926 4.85 4.87 4.869 4.878 
Minim 4.49 4.57 4.53 4.24 4.24 
Maxim 5 5 5 5 5 

 

 



 
Figura 7. 

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

 

 

Tabelul 6 

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe grade didactice - 2018 
Grad 

didactic 

Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 4.904 4.896 4.838 4.958 
Minim 4.49 4.46 4.24 4.85 
Maxim 5 5 5 5 

 

 

 
Figura 8. 

 Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe grade didactice 

 



Propuneri de îmbunătățire a activităților didactice și alte aprecieri, formulate în urma 

prelucrării datelor rezultate de  la evaluarea cadrelor didactice de către studenți și din discuțiile 

avute cu reprezentanții studenților: utilizarea unor metode de predare cât mai atractive; implicarea 

studenților la ore și încurajarea interacțiunii student-profesor; renunțarea la teoretizarea l.p. și la 

referate, aspect consemnat și în anii anteriori, în rapoartele comisiei; creșterea numărului de 

activități desfășurate pe teren. Din discuțiile purtate, am remarcat aprecierea deosebită pe care 

studenții o resimt față de cadrele didactice foarte bine pregătite profesional, cu care 

interacționează pozitiv, care îi încurajează să participe la ore, care sunt deschise și disponibile 

pentru consultații. Este apreciată de asemenea, inițiativa unor profesori, de acordare de bonificații 

la nota finală, pentru interacțiune și prezența la cursuri. În ceea ce privește conținutul disciplinelor 

și modul de predare, studenții consideră că volumul de informație este mare, raportat la numărul 

de ore, iar ei întâmpină dificultăți în procesul de învățare pentru că nu știu să își selecteze 

informația și să identifice ce este esențial (n.n. nu știu să învețe).  

 

Evaluarea de către directorul de departament 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament s-a realizat respectând 

prevederile Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic al 

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

PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. Punctajele din fișa de autoevaluare au fost echivalate conform 

tabelului de conversie nr. 1603/05.03.2019, aprobat în ședința C.A. din data de 06.03.2019.  

Media pe facultate a fost 4.31, punctajul minim fiind 2.5, iar punctajul maxim, 5. În 

tabelele 7-8 și figurile 9-10 sunt prezentate rezultatele evaluări cadrelor didactice de către 

directorul de departament, pe departamente și grade didactice. În figura 11 este prezentată 

distribuția procentuală a calificativelor obținute de cadrele didactice la evaluarea de către 

directorul de departament. Figura 12 reprezintă diagrama boxplot aferentă punctajelor obținute de 

cadrele didactice la evaluarea colegială, la evaluarea de către studenți, respectiv la evaluarea de 

către directorul de departament. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelul 7 

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

facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria 

mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea 

de 

Agricultură 

Media 4.217 4.236 4.495 4.312 4.31 
Minim 2.5 2.93 3.5 3.17 2.5 
Maxim 5 4.98 5 5 5 

 

 
Figura 9.   

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

 

Tabelul 8 

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

2018 
Grad 

didactic 

Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 4.296 4.321 4.299 4.377 
Minim 3.16 3.77 2.5 3.5 
Maxim 5 5 4.98 5 

 

 



 
Figura 10. 

 Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe grade didactice 
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Figura 11. 

Distribuția procentuală a calificativelor  

obținute de cadrele didactice la evaluarea de către directorul de departament 
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Figura 12. 

Diagrama boxplot aferentă punctajelor obținute de cadrele didactice la evaluarea colegială, la 

evaluarea de către studenți, respectiv la evaluarea de către directorul de departament 

 

 

Considerăm că, per ansamblu, procesul de evaluare a activității cadrelor didactice din 

Facultatea de Agricultură, pe anul 2018, s-a desfășurat corespunzător, respectând regulamentele 

în vigoare și prevederile CEAC-U. Nu s-au înregistrat deficiențe.  

 La întocmirea acestui raport, precum și în ședințele de lucru desfășurate în cadrul 

comisiei, ne-am consultat cu reprezentantul facultății noastre în CEAC-U, dna Ș.l. dr. Adina 

BERBECEA. 

 

 

Întocmit RAC-F, 

Ş.l. dr. Alina NEACȘU 

 

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

 

 

 

Avizat DECAN, 

Prof. dr. Florinel IMBREA 

 

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


