
REGULAMENT DE EYALUARE A PRESTATIEI
CADRELOR DIDACTICO.$TIINTIFICE

APROBAT
Procesul-verbal al qedinlei

I. DISPOZITII GEIYERALE

1. Prezentul regulament stabileqte principiile, metodele qi criteriile pe baza c6rora se efectueaz6
evaluarea periodicl a calitelii cadrelor didactico-gtiinlifice din Universitatea Academiei de $tiinle aMoldovei (in continuare UuA$M.

2. Calita/.ea cadrului didactico-qtiinlific se referi la: cunoqtinte de specialitate qi potentialul de cercetare
qtiinlific5, capacitatea didacticd de organizare a activitiilii de invalare, 

'metodele 
de predare gi

tranlmitere a cunostinlelor citre studenti, deontologia profesionald, activitatea in comunitatea
academicd.

3. Evaluarea calitiilii cadrelor didactico-gtiinlifice reprezint2l o componenta obligatorie a Sistemului de
Management a Calitnlii avdnd la baze urmdtoaxele acte normative:
- Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Legea invdldmdntului nr. 547, adoptatd la 21.07.1995, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea privind evaluarea Si aueditarea instituyiilor de tnvdsdmrint din triepublica Moldova nr. . 257
-XIII din 16.07.1997 cu modiJicdrile de rigoare; ,,. :." - i r'
- Legea privind aprobarea Regulamentului de evaluare,s"i acreditare a instituliilor de invdldmtnt nr
423 din 04.06.1999 cu modificdrile ulterioare: ,r 1.,,,,: "- ' '

' - Regulamentul cu privire la modul de ocupare a postulilor didactice in instituliile de invdldmdnt'- superior, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr.S54 din 2l siptembrie 20i0;
-.Regulamentul cu privireutg oqgqgizqrea studiilor superioare de masterat, ciciut Il, aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr74*S'din 24.12.2007: t, l, ' -

- Ghidul de implementare a Sisternului Nayional de Credite de Studiu, aprobat prin Hotdrdrea
ColegiuluiMinisteruluiEducalieinr.3,ldin'2a.0-2zoa6.cumodiJicdriledeiigoareit,'t.!'.::.i"'t'

. - Regulamentul privind aplicarea sistemului European de Credite rransferabik 1zcrg.
4. Evaluar. ea 

^calitdlii 
corpului profesoral reprezintii o component?i a sistemului de asigurare a calit6{ii

educatiei. ln acest context fiecare cadru didactico-qtiinf;fic va fi evaluat o dat6 la cinci ani in baza

_ unor standarde de referinld qi indicatorii de performanlI adoptali de Senatul universit5{ii.
5' Evidenla evaludrii va ft rcalizati, de seclia Studii 9i managementul calitdlii. $efii catedrelor vor

planifica evaluarea periodici. Evaluarea calitS{ii activit{ii desfaigurate de cadrele didactice din
UnA$M se poate efectua gi,la cercre, tnaintea termenului stabilit prin programarea la nivelul catedrei,
in urmitoareie cazuri:

- pentru ocuparea prin concurs a unui post didactic (de lector, conferenliar sau profesor universitar)- pentru acordarea rmor premii sau distinclii ale UnA$M;
- pentru oblinerea unor grada{ii qi stimulente salariale;
- pentru acele persoane care doresc sau cdrora li se cere, ca exceplie, sd fie evaluate.
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6. Evaluarea cadrelor didactice se realizează conform fişelor din Anexa nr. 1-3 a prezentului 
Regulament. 

7.  Principiile de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice:  

a) buna cunoaştere a domeniului şi a disciplinei pe care o predă;  
b) cunoaşterea studentului şi  eficienţa comunicări profesor-student;  
c) implicarea activă  în viaţa comunităţii academice;  
d) este promotor al sistemului de valori educaţionale de performanţă.  
8. Evaluarea calităţii cadrelor didactice se face pe baza următoarelor criterii:  
- autoevaluarea, care include activitatea didactică, activitatea ştiinţifică, relevanţa socială, 
management universitar;  
- opinia studenţilor   privind performanţa cadrului didactic; 
- opinia şefului catedrei privind performanţa cadrului didactic; 
 

II. MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
9. Prin autoevaluare fiecare cadru didactico-ştiinţific va prezenta informaţii cu privire la propria 
activitate, modul în care interacţionează cu colegii, modul în care răspunde exigenţilor noilor categorii 
de studenţi. Autoevaluarea cadrului didactico-ştiinţific se face în baza indicatorilor Fişei de autoevaluare 
(Anexa nr. 1)  şi include următoarele criterii: activitatea didactică; activitatea ştiinţifică; relevanţa 
socială; management universitar. 
   La autoevaluarea activităţii didactice se ţine cont de:  

 numărul de cursuri predate; 
 gradul de acoperire cu materiale didactice a disciplinelor predate;  
 modernizarea tehnologiei de predare;  
 utilizarea platformei educaţionale UnAŞM (e-learning) în instruire; 
 conducerea lucrărilor de licenţă/masterat/doctorat;  
 conducerea unor cercuri studenţeşti, concursuri, olimpiade, organizare de conferinţe studenţeşti, 

etc.  
   La autoevaluarea activităţii ştiinţifice se ţine cont de:  

 implicarea în proiecte de cercetare; 
 publicaţii; 
 participări la manifestări ştiinţifice. 

   La autoevaluarea relevanţei sociale se ţine cont de:  
 activitate de evaluare şi expertiză; 
 recunoaşterea prestigiului profesional. 

 Pentru fiecare dintre criteriile din fişa de autoevaluare se calculează punctajul total. Scorul 
general obţinut la autoevaluare este calculat ca media punctajului total aferent fiecărui criteriu.  
 Fişa de autoevaluare-tip este aprobată de către Senatul Universităţii şi se modifică în funcţie de 
necesitate.  
10. Evaluarea de către studenţi reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre 
performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se face cu ajutorul chestionarului Opinia 
studenţilor privind performanţa cadrului didactic (Anexa nr. 2). Chestionarul cuprinde un număr de 10 întrebări 
a câte 10 puncte fiecare, cu referire exclusivă la activitatea didactică a cadrului didactico-ştiinţific.  Punctajul 
aferent evaluării din partea studenţilor se obţine ca o medie aritmetică simplă a  punctajelor individuale acordate 
de către fiecare student. Punctajul obţinut prin evaluarea din partea studenţilor se va încadra între 10 – 100 
puncte.  
 11. Evaluarea de către şeful catedrei include modul de îndeplinire a obligaţiilor cadrului didactic 
cuprinse în fişa postului, calitatea relaţiilor interumane specifice interacţiunii şef-subaltern, gradul de 
implicare a cadrului didactic în activităţi ce nu sunt cuprinse în fişa postului, dar sunt reclamate de 
continua dezvoltare a catedrei şi a facultăţii. Evaluarea se face prin fişe-tip aprobate de Senat (Anexa nr. 
3). Punctajul obţinut prin evaluarea din partea şefului de catedră se va încadra între 0 – 100 puncte.  
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12. Rezultatul evaluării cadrului didactic de către şeful de catedră/departament se consemnează în 
Raportul de evaluare a cadrelor didactice.   
13. Şefii catedrelor vor fi evaluaţi de către decanul facultăţii.  
14. Scorul general al evaluării se calculează ca media punctajului aferent fiecărui tip de evaluare. 

Transformarea scorului în calificativ se face potrivit următoarei grile:  
- mai mult de 90 puncte – calificativ “foarte bine”;  
- 70 – 89 puncte – calificativ “bine”;  
- 50 – 69 puncte – calificativ “satisfăcător”;  
- mai puţin de 50 puncte – calificativ “nesatisfăcător”. 
  

 
III. PROCEDURA DE EVALUARE 

  
15. Cadrul didactic întocmeşte Fişa de autoevaluare în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 1.  
16. Fişa de autoevaluare este depusă la catedră împreună cu planul individual al profesorului, lista 
lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării) - Portofoliul 
personal. 
17. Şeful catedrei verifică Portofoliul personal, completează fisa de evaluare a cadrului didactic, care se 
include în Portofoliu (Anexa nr.3). 
18. Sondajul - Opinia studenţilor privind performanţa cadrului didactic (Anexa nr. 2) se organizează de 
către secţia Studii şi managementul calităţii. Chestionarele completate de studenţi sunt păstrate la secţia 
Studii şi managementul calităţii. 
19. Comisia de Asigurare a Calităţii se întruneşte în şedinţă de analiză colegială şi verifică datele 
cuprinse în Portofoliul personal şi toate cele trei evaluări ale cadrului didactico-ştiinţific. Întocmeşte  
Raportul de evaluare  a cadrului didactic (Anexa nr.4), care este prezentat Consiliului Facultăţii.  
Pe baza concluziilor formulate de Comisia de Asigurare a Calităţii, Consiliul Facultăţii se pronunţă şi 
decide asupra nivelului de performanţă ale cadrelor didactico-ştiinţifice evaluate.  
20. Rezultatele evaluării performanţelor cadrelor didactice sunt supuse analizelor de management al 
calităţii şi servesc la stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie.  
21. Evaluarea calităţii activităţii tuturor cadrelor didactice are un caracter intern. Pentru conferirea 
titlurilor de conferenţiar, profesor  şi conducător de doctorat, evaluarea are şi caracter extern (de către 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, CNAA).  
22. Cadrele didactice au dreptul să conteste rezultatul evaluării în termen de 10 zile de la comunicarea 
sa, cu menţiunea argumentată a celor contestate. Contestaţiile făcute la adresa evaluărilor provenite de la 
Comisia de Asigurare a Calităţii vor fi analizate de către Senatul Universităţii. Rezultatul contestaţiilor 
va fi comunicat în termen de 30 zile de la data înregistrării acestora.  
 

VII. Dispoziţii finale 
23. Regulamentul este prezentat, discutat şi aprobat în Senatul Universităţii.  
24. Regulamentul întră în vigoare la data aprobării.   
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Anexa nr.1 
  

FIŞA DE AUTOEVALUARE 
  

„_____ ” _______________20____ 
  
Numele, prenumele cadrului didactico-ştiinţific _______________________________________  
Titlul ştiinţifico-didactic, gradul ştiinţific ____________________________________________  
Facultatea, catedra _____________________________________________________________  
  
  

A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

Criteriul 
Punctaj per  
unitate/eveni

ment 

Punctaj acordat 
de cadrul didactic Comentarii 

Numărul de cursuri predate la licenţă 5   

Numărul de cursuri predate la masterat 10   

Gradul de acoperire cu materiale didactice 
(ghid de lucrări practice, compendiu, suport de 
curs publicat, format digital, etc. ) 

15    

Curs plasat pe platforma  UnAŞM,   e-learning. 
Utilizarea platformei educaţionale în instruire. 

20 
 
 

  

Modernizarea tehnologiei de predare (curs 
prezentat în PowerPoint, utilizarea/ elaborarea 
de aplicaţii didactice virtuale) 

15   

Conducerea lucrărilor de licenţă/ masterat/  
doctorat 

10/15/30    

Conducerea unor cercuri studenţeşti, 
concursuri, olimpiade, organizare de conferinţe 
studenţeşti, etc.  

25    

PUNCTAJ TOTAL    

 
 

B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
 B.1. PROIECTE (punctaj per unitate/eveniment) 
Nr. 
crt.   

Număr şi denumire 
contract/ proiect  

Programul/  
Finanţatorul  

Echipa: director şi  
membri 

Perioada Punctajul 

Proiect de cercetare internaţional  (8) 
1.      
2.      
Proiect de cercetare naţional (3) 
1.      
2.      
Program  de mobilitate / studii /  (3) 
1.      
2.      
PUNCTAJ TOTAL   
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B.2. PUBLICAŢII 
Nr. crt. Titlu, lucrare   Autori Revista Pagini 

 
  Punctaj  

a) La nivel internaţional 
Articole în reviste ISI, reviste cu factor de impact (4) 
1.      
2.      
Articole în alte reviste editate în străinătate  (3) 
1.      
2.      
Articole în culegeri (3) 
1.      
2.      
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice (2) 
1.      
2.      
Brevete obţinute în străinătate (4) 
1.      
2.      

b) La nivel naţional 
Articole în reviste naţionale, categoria A (4) 
1.      
2.      
Articole  în reviste naţionale, categoria B (3) 
1.      
2.      
Articole  în reviste naţionale, categoria C (2) 
1.      
2.      
Articole  în culegeri naţionale (2) 
1.      
2.      
Rezumate (teze) la conferinţe (1) 
1.      
2.      
Brevete implementate (5) 
1.      
2.      
Brevete obţinute, documentaţii, regulamente tehnice, standarde înregistrate (3) 
1.      
2.      
Produse ştiinţifice create şi omologate, înregistrate (linii, hibrizi, soiuri, rase, suşe) (3) 
1.      
2.      
Alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee, material, tehnologii, substanţe, soft-uri) (2) 
1.      
2.      
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Carte de specialitate publicată într-o editură din străinătate, într-o limbă de circulaţie 
internaţională (8) 
1.      
2.      
Carte de specialitate publicată în edituri naţionale (6) 
1.      
2.      
Manual universitar/ ghid de lucrări practice publicat într-o editură din străinătate, într-o limbă de 
circulaţie internaţională (7) 
1.      
2.      
Manual universitar / ghid de lucrări practice publicat în edituri naţionale (5) 
1.      
2.      
PUNCTAJ TOTAL   

 
B.3. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE  
Nr. 
crt. 

Titlu lucrare Autori Denumirea 
manifestării  
ştiinţifice / Perioada  

Organizator Locul de  
desfăşurare  

Punctaj  
 

Raport oral la conferinţă internaţională (6) 
1.       
2.       
Comunicări la conferinţe naţionale (4) 
1.       
2.       
Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale (4) 
1.       
2.       
Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate în ţară (5) 
1.       
2.       
PUNCTAJ  TOTAL   
PUNCTAJ  TOTAL – ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ  
 
 

C. RELEVANŢA SOCIALĂ 
 

C.1. ACTIVITATE DE EVALUARE ŞI EXPERTIZĂ 
Criteriul de evaluare 

 
Punctaj per 

unitate/eveniment 
Punctajul 
acordat 

Comentarii 

Membru în comitetul ştiinţific sau 
comitetul de redacţie pentru revistă ştiinţă 
internaţională 

5   

Membru în comitetul ştiinţific sau 
comitetul de redacţie pentru revistă 
naţională 

3   

Referent ştiinţific  carte publicată în 
străinătate 

5   

Referent ştiinţific la carte publiată în RM 3   
Referent ştiinţific la articol publicat în 4   
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străinătate 
Referent ştiinţific la articol publicat în RM 2   
Expert evaluator  2   
Membru în comitetul ştiinţific al unei 
manifestări ştiinţifice internaţionale 
organizată în străinătate  

3   

Membru în comitetul ştiinţific al unei 
manifestări ştiinţifice internaţionale 
organizată în ţară  

2   

Membru în comitetul ştiinţific sau de 
organizare al unei manifestări ştiinţifice 
naţionale   

1   

Preşedinte al Comisiei pentru examenul de 
licenţă/masterat în  alte instituţii de  
învăţământ superior din ţară  

2   

Membru al Comisiei pentru examenul de 
licenţă/masterat în  alte instituţii de  
învăţământ superior din ţară 

1   

Membru al Consiliului Ştiinţific 
Specializat 

2   

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil 1   
Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific 
de profil,  ales în perioada evaluată (nr. de 
şedinţe organizate) 

3   

Referent la teza de doctor habilitat /doctor, 
desemnat  în perioada evaluată 

5   

Expert la Seminarul Ştiinţific de Profil, 
desemnat  în perioada evaluată 

3   

PUNCTAJ TOTAL   
 

C.2. RECUNOAŞTEREA PRESTIGIULUI PROFESIONAL 
Criteriul de evaluare 

 
Punctaj per 

unitate/eveniment 
Comentarii Punctajul acordat 

Distincţie / premiu pentru contribuţii 
profesionale / ştiinţifice, acordat de 
instituţii din străinătate 

3   

Distincţie / premiu pentru contribuţii 
profesionale / ştiinţifice, acordat de 
instituţii publice centrale din RM  

2   

Membru al Academiei RM, al academiilor 
naţionale ale altor ţări (ales în perioada 
evaluată) 

4   

Membru corespondent al Academiei RM 
sau al academiilor naţionale ale altor ţări 
(ales în perioada evaluată) 

3   

Membru al organizaţiilor / societăţilor 
profesionale / ştiinţifice internaţionale  

3   

Membru al organizaţiilor / societăţilor 
profesionale / ştiinţifice naţionale 

2   

PUNCTAJ TOTAL   
PUNCTAJ TOTAL - RELEVANŢA SOCIALĂ  
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D. MANAGEMENT UNIVERSITAR 
Criteriul de evaluare 

 
Punctaj maximal Punctajul 

acordat 
Comentarii 

Management universitar – rector, prorector 25   
Management universitar – decan, şef 
catedră,  

20   

Management universitar – director de centru 
secretar ştiinţific / şef de secţie 

20   

Membru în Senatul Universităţii 5   
Membru în Consiliul Facultăţii 5   
Membru în comisiile de lucru la nivel de 
Senat / Consiliu Profesoral / catedră  

15   

Membru în comisia de admitere (licenţă sau 
master)  

5   

Administrator site web universitate 5   
PUNCTAJ TOTAL    
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Anexa nr. 3 
Cadrul didactic evaluat: ____________________________  
Catedra: _________________________________________  
Data:____________________________________________   
  

OPINIA ŞEFULUI DE CATEDRĂ PRIVIND PERFORMANŢA CADRULUI DIDACTIC 
 

Criteriul de evaluare Punctaj 
maxim  

Punctajul 
acordat 

Comentarii 

Gradul de implicare în activităţile cu 
caracter didactic (prezenţa la cursuri / 
seminare, utilizarea noilor tehnologii în 
procesul de predare, îndrumarea de cercuri 
ştiinţifice studenţeşti etc.)  

20   

Gradul de implicare în activităţi cu caracter 
ştiinţific (granturile / contractele de 
cercetare – dezvoltare în care a fost implicat 
cadrul didactic evaluat, articolele şi cărţile 
publicate de acesta)  

20   

Gradul de implicare în activităţile 
organizatorice la nivel de catedră / facultate 
(elaborarea planului de cercetare la nivel de 
catedră, centralizarea activităţii de cercetare 
şi a altor materiale pe catedră, diverse 
activităţi cu ocazia admiterii, conferinţelor 
organizate de facultate etc.)  

20   

Gradul de interacţiune şi comunicare cu 
membri catedrei    

20   

Modul de comunicare cu studenţii 
(respectarea programului de consultaţii, 
activitatea tutorială etc.)  

20   

PUNCTAJ TOTAL     
 

   
   
   
  Şef catedră _______________________ (nume, prenume, semnătura) 
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 Anexa nr. 4. 
 
 

RAPORT DE EVALUARE 
  
Cadrul didactic:  
Nume prenume: ____________________________   
Grad didactic ______________________________  
Catedra: __________________________________  
Perioada de referinţă pentru evaluare: ____________________  
  
  
Comisia:  
Preşedinte:  ____________________________  
Membri:      ____________________________  
             ____________________________  
                    ____________________________  
                    ____________________________  
  
  
Criteriul de evaluare Punctaj obţinut  

 
I. AUTOEVALUARE 

A. Activitatea didactică   

 

B. Activitatea ştiinţifică  
 

 

C.  Relevanta socială 
 

 

D. Management universitar   
 

 

Valoarea medie a punctajului  pentru 
AUTOEVALUARE  
 

 

II. OPINIA STUDENŢILOR PRIVIND 
PERFORMANŢA CADRULUI DIDACTIC 

 

III. OPINIA ŞEFULUI DE CATEDRĂ 
PRIVIND PERFORMANŢA CADRULUI 
DIDACTIC 
 

 

Scorul general (media la trei criterii)  
 

 

CALIFICATIVUL    
 

 

 
  Scala de transformare a notelor în calificative este următoarea: 

Punctaj   Mai mult de 90  70 – 89 50 – 69 Mai puţin decât 50  

Calificativul foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător   

 

Data:________________   




