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I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament stabileşte scopul, obiectivele, formele, principiile şi procedurile de
evaluare a rezultatelor şi performanţelor personalului ştiinţifico-didactic din cadrul Academiei de
Administrare Publică (în continuare – Academie).
2. Personalul ştiinţifico-didactic din Academie are datoria să-şi perfecţioneze continuu
pregătirea profesională, să găsească şi să utilizeze cele mai moderne tehnici de pregătire a studenţilor,
să realizeze o continuă apropiere a componentelor teoretice de situaţiile practice.
3. Scopul evaluării este aprecierea performanţelor profesionale ale personalului științificodidactic din Academie în vederea identificării modalităţilor de consolidare a unei culturi a calităţii şi
stabilirii celor mai potrivite măsuri pentru asigurarea condiţiilor de îmbunătăţire / creştere a
performanţelor personalului evaluat.
4. Obiectivele operaţionale ale evaluării sunt:
a)
îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional;
b)
motivarea personalului ştiinţifico-didactic către performanţă continuă;
c)
identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională a personalului ştiinţifico-didactic;
d)
promovarea pe posturi didactice superioare;
e)
ocuparea temporară (cumul sau plata cu ora) a posturilor vacante.
5. Procedura de evaluare a personalului ştiinţifico-didactic cuprinde următoarele criterii de
evaluare:
a)
activitatea didactică (nivelul de pregătire profesională şi capacitatea didactică);
b)
potenţialul / activitatea de cercetare ştiinţifică;
c)
activităţile extracurriculare;
d)
prestigiul profesional (recunoaşterea naţională şi internaţională a personalului evaluat);
e)
deontologia profesională;
f)
alte criterii stabilite de instituţie.
6. Evaluarea personalului didactic se realizează prin următoarele forme:
a)
autoevaluarea;
b)
evaluarea colegială;
c)
evaluarea de către studenţi;
d)
evaluarea de către şeful de catedră.
7. Evaluarea se va desfăşura cu respectarea următoarelor principii:
a)
are caracter transparent, onest şi formativ;
b)
reprezintă un proces îndreptat spre dezvoltare nu spre a judeca sau critica;
c)
standardele de evaluare sunt aceleaşi pentru întreg personalul evaluat;
d)
procesul de evaluare trebuie să fie flexibil;
e)
aprecierile se formulează astfel încât să fie recunoscute toate realizările profesionale ale
persoanei evaluate;
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f)
persoana evaluată are dreptul de a contesta rezultatul evaluării de către şeful de catedră şi de a
solicita reevaluarea performanţelor sale profesionale în conformitate cu procedura stabilită de
instituţie.
8. La evaluare participă: şeful catedrei, colegii de la catedră, studenţii şi, prin autoevaluare,
persoana evaluată.
9. Evaluarea de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi (în continuare – student) a prestaţiei
personalului ştiinţifico-didactic este obligatorie. Rezultatele statistice ale evaluărilor reprezintă
informaţii publice în cadrul instituţiei.
10. Rezultatele evaluării se iau în considerare la luarea deciziilor privind angajarea, promovarea
şi eliberarea personalului ştiinţifico-didactic al Academiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
11. Contractele de muncă ale personalului științifico-didactic includ asumarea unor standarde
minime referitoare la activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi clauze privind încetarea
contractelor în cazul neîndeplinirii acestora.

II. EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC
a) ORGANIZAREA EVALUĂRII
12. Şefii de catedre sunt responsabili de organizarea evaluării personalului ştiinţifico-didactic
din subordine.
13. Personalul ştiinţifico-didactic din instituţie are obligaţia de a-şi efectua – cel puţin o dată pe
an, o evaluare critică a propriei activităţi (autoevaluare), a modului în care corespunde cerinţelor
învăţământului modern, în care interacţionează cu ceilalţi colegi şi răspunde exigenţelor ridicate de
studenţi.
14. Personalul ştiinţifico-didactic din Academie – indiferent de poziţia pe care o are la catedră,
instituţie sau în societate trebuie să fie evaluat anual de către:
a) şeful de catedră;
b) colegii de catedră.
15. Personalul ştiinţifico-didactic din instituţie va fi evaluat semestrial de către studenţi, pe bază
chestionarului stabilit de prezentul Regulament.
16. Evaluarea personalului ştiinţifico-didactic de către studenţi este confidenţială, chestionarele
fiind anonime.
Chestionarele sunt completate de către studenţi după evaluarea finală la disciplina predată de
cadrul ştiinţifico-didactic evaluat. Sunt evaluate cadrele ştiinţifico-didactice care au desfăşurat ambele:
orele de curs şi seminarele la disciplina respectivă.
17. Rezultatele procesului de evaluare a personalului ştiinţifico-didactic de către studenţi sunt
cunoscute doar de către persoana analizată, şeful catedrei, decanul departamentului, prorectorul
responsabil pentru învăţământ, rectorul instituţiei, subdiviziunile responsabile de managementul
instituțional și managementul calității, cu aprobarea rectorului instituţiei.
18. Decanul Departamentului SSM întocmeşte un raport (care îl prezintă rectorului instituţiei)
referitor la procesul de evaluare de către studenţi pentru fiecare persoană evaluată.
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19. Decanul Departamentului SSM informează anual Senatul Academiei despre rezultatele
generale ale evaluării personalului ştiinţifico-didactic de către studenţi şi propune dezbaterea strategiei
şi măsurilor ce trebuie adoptate în vederea sporirii performanţelor profesionale şi, după caz,
identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională a personalului ştiinţifico-didactic.
b) AUTOEVALUAREA
20. Autoevaluarea se realizează prin furnizarea, de către fiecare cadru ştiinţifico-didactic, a
datelor necesare pentru a se stabili îndeplinirea criteriilor de evaluare şi constă în prezentarea şefului
de catedră a portofoliului experienţei didactice şi de cercetare.
Portofoliului experienţei didactice şi de cercetare se va depune la începutul fiecărui an de studii
şi cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) raportul privind activitatea didactică şi metodică;
c) lista de lucrări publicate în anul precedent;
d) raportul de cercetare ştiinţifică în anul precedent;
e) sinteza autoevaluării;
f) alte materiale stabilite de instituţie.
La cererea şefului de catedră, cadrul ştiinţifico-didactic va depune şi dovezile privind datele
menţionate în aceste documente.
21. Sinteza autoevaluării se efectuează de către fiecare persoană prin completarea Fişei de
autoevaluare (Anexa nr.1).
22. Suplimentar, sinteza autoevaluării va face referinţă la: actualitatea informaţiilor transmise
studenţilor, calitatea transmiterii informaţiilor către studenţi, gradul de antrenare a studenţilor în
difuzarea informaţiilor specifice disciplinei, încurajarea creativităţii studenţilor, calitatea relaţiilor
interumane specifice interacţiunii profesor-student, obiectivitatea modului de evaluare al studenţilor,
participarea la orientarea profesională a studenţilor şi alte activităţi considerate de persoana evaluată ca
indicatori de performanţă care evidenţiază prestaţia sa pedagogică.
c) EVALUAREA COLEGIALĂ
23. Evaluarea colegială are drept scop menţinerea unui climat sănătos şi echilibrat între membrii
catedrei, crearea unei ambianţe specifice de lucru care să permită rezolvarea eficientă a tuturor
problemelor curente ale catedrei.
24. Evaluarea colegială se va realiza pe criterii obiective, de performanţă, dar şi de interacţiune
umană şi va fi monitorizată de o comisie al cărei preşedinte va fi şeful de catedră.
25. Evaluarea colegială se efectuează de personalul ştiinţifico-didactic din cadrul catedrei, în
conformitate cu graficul stabilit de şeful de catedră.
26. Evaluarea colegială are la bază datele direct cunoscute şi cele rezultate din asistarea la orele
de curs desfăşurate de persoana evaluată.
27. Evaluarea colegială se desfăşoară în perioada septembrie – iunie.
28. Evaluarea colegială se realizează în următoarele etape:
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a) la începutul fiecărui an de studii, catedrele vor propune, iar Consiliul Departamentului SSM
va examina şi decide asupra componenţei comisiilor pentru evaluarea colegială pentru fiecare cadru
didactic al unei catedre.
b) comisia pentru fiecare cadru didactic va avea 3 membri care vor fi stabiliţi astfel:
primul membru al comisiei – este o persoană propusă de către persoana evaluată;
al doilea membru al comisiei – este o persoană propusă de către şeful de catedră;
al treilea membru al comisiei – este o persoană propusă de către Consiliul Departamentului SSM.
c) Primii doi membri fac parte din aceeaşi catedră cu cel evaluat. Al treilea membru face parte
din altă catedră.
29. La evaluarea colegială se respectă principiul ca evaluatorii să deţină gradul didactic sau
ştiinţific cel puţin egal cu cel al persoanei evaluate.
30. Evaluarea colegială a personalului ştiinţifico-didactic se efectuează prin completarea Fişei
de evaluare colegială (Anexa nr. 2).
31. Fişa de evaluare colegială face referire la: modul de abordare a tematicii
disciplinei/disciplinelor alocate din planul de învăţămînt, a tehnicilor, procedeelor şi metodelor folosite
în transmiterea informaţiilor către studenţi şi evaluarea acestora, a relaţiilor interumane specifice
interacţiunii dintre membrii unei catedre, a dorinţei continue de perfecţionare, a promovării
creativităţii, a gradului de implicare în rezolvarea problemelor în cadrul catedrei, etc.
32. Şeful de catedră stabileşte un grafic pentru asistarea la ore a membrilor comisiei şi
informează personalul implicat.
33. După asistenţa la orele de curs, fiecare membru al comisiei completează individual
„Chestionarul de evaluare colegială” şi îl predă şefului de catedră.
34. Calculul şi analiza rezultatelor chestionarului este efectuată de şeful de catedră şi comisie la
şedinţa catedrei.
35. Dacă există diferenţe mari între cei trei evaluatori atunci şeful catedrei poate să propună altă
comisie pentru reevaluare.
36. Dacă nu există diferenţe între cei trei evaluatori comisia elaborează o sinteză care o
transmite Decanului Departamentului SSM.
37. Rezultatele evaluării vor fi utilizate de şeful de catedră la identificarea necesităţilor de
dezvoltare profesională a personalului didactic şi elaborării concluziilor / sugestiilor în acest sens.
38. Personalul ştiinţifico-didactic evaluat primeşte de la comisia de evaluare o sinteză, precum şi
o fişă cu concluzii şi sugestii privind activitatea didactică.

d) EVALUAREA DE CĂTRE STUDENŢI
39. Evaluarea personalului ştiinţifico-didactic de către studenţi constituie un proces în cadrul
căruia se culeg şi se prelucrează informaţii în scopul cunoaşterii performanţelor individuale ale
personalului didactic din instituţie.
40. Evaluarea personalului didactic de către studenţi se efectuează prin completarea Fişei de
evaluare a personalului didactic de către studenţi (Anexa nr. 3).
41. Evaluarea se realizează de către studenţi în condiţii de anonimat. Cadrul didactic evaluat nu
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are acces direct sau indirect la identitatea evaluatorului.
42. Desfăşurarea evaluării se face publică printr-un anunţ, la nivel de facultate, prin care se
stabileşte procedura, perioada, locul de desfăşurare, metoda şi mijloacele de realizare a evaluării.
43. Studenţilor li se va aduce la cunoştinţă care este scopul evaluărilor, modalităţile de
completare a chestionarelor şi confidenţialitatea răspunsurilor.
44. Sunt interzise acţiunile de manipulare, condiţionare sau de influenţare directă sau indirectă a
studenţilor în libera exprimare a opiniilor proprii.
45. Rezultatele evaluării vor fi utilizate de şeful de catedră la elaborarea activităţilor orientate
spre realizarea creşterii continue a calităţii prestaţiei didactice a personalului ştiinţifico-didactic.
46. Şeful de catedră comunică, în forma unei fişe confidenţiale individuale, fiecărui cadru
ştiinţifico-didactic evaluat rezultatul obţinut de acesta, în cadrul unei discuţii confidenţiale
constructive.
47. Procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de către studenţi este stabilită de instituţie
prin cadrul normativ intern.
e) EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE CĂTRE ŞEFUL DE CATEDRĂ
48. Evaluarea personalului didactic de către şeful de catedră se efectuează pe baza formularului
de evaluare „Aprecierea personalului ştiinţifico-didactic după criteriile de evaluare şi indicatorii de
performanţă” (Anexa nr. 4).
49. Evaluarea se face cu referire la modul de îndeplinire a obligaţiilor personalului ştiinţificodidactic cuprinse în fişa funcţiei/postului dar şi la calitatea relaţiilor interumane specifice interacţiunii
şef-subaltern, la gradul de implicare a persoanei în activităţi ce nu sunt cuprinse în fişa
funcţiei/postului dar sunt necesare în contextul dezvoltării catedrei şi facultăţii.
50. La sfârşitul activităţilor didactice ale fiecărui an de studii întreg personalul ştiinţificodidactic titular depune „Raportul anual de activitate” în care se includ activităţile desfăşurate în anul de
studii prezentînd argumente şi dovezi privind îndeplinirea cerinţelor funcţiei/postului.
51. Şeful catedrei evaluează fiecare persoană din cadrul catedrei în conformitate cu Raportul
anual de activitate prezentat de titular şi Criteriile de evaluare şi standardele de performanţă.
Rezultatele generale ale evaluării se exprimă prin unul din următoarele calificative: excelent, foarte
bun, bun, corespunzător, mediocru, necorespunzător.
52. La finalul evaluării, şeful de catedră completează formularul privind evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale personalului ştiinţifico-didactic din instituţie după grila
etalon şi o înaintează decanului DSSM.
53. Metodologia de evaluare în baza Criteriilor de evaluare şi standardele de
performanţă,calculului ponderii criteriilor pentru funcţii ştiinţifico-didactice, punctelor acordate pentru
fiecare criteriu, calculului calificativului general, precum şi completarea formularului în acest sens vor
fi stabilite de instituţie prin cadrul normativ intern.
54. Calificativul obţinut de către personalul didactic se include în Fişa de evaluare anuală la
completarea rubricii D1 „Evaluarea performanţei”, caseta „Competenţă profesională”.
55. Obţinerea calificativului general mediocru şi necorespunzător, la două evaluări consecutive,
a personalului științifico-didactic serveşte drept motiv pentru înaintarea la Consiliului Calității,
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ulterior la Consiliul de Administraţie pentru constatarea faptului că persoana respectivă nu corespunde
funcţiei/postului deţinut ca urmare a calificării insuficiente şi, ulterior, pentru demararea procedurii de
reziliere a contractului de muncă cu instituţia 1.
56. Calificativul general se aduce la cunoştinţa personalului ştiinţifico-didactic titular. În cazul
contestării rezultatelor evaluării, se instituie la decizia decanului, o comisie de evaluare a contestaţiei,
formată din reprezentanţi ai Consiliului Departamentului SSM.
57. Comisia de evaluare a contestaţiilor va avea la dispoziţie întreaga documentaţie utilizată la
evaluare şi punctele de vedere ale evaluatorilor (şef catedră şi decan).
58. Rezultatul analizei contestaţiei se aduce la cunoştinţa Consiliului Departamentului SSM.
59. După examinarea tuturor contestaţiilor, conducerea departamentului realizează clasamente
ale cadrelor didactice titulare pe baza punctajului total în conformitate cu procedura stabilită.
III. DISPOZIŢII FINALE
60. Fişele de evaluare expuse în anexe, prin decizia Senatului AAP, pot fi actualizate/modificate
la începutul fiecărui an de studii şi înaintate în Direcţia management instituțional pentru
operarea modificărilor în prezentul Regulament.

1. ANEXE
Nr. Denumirea formularelor tipizate
1

Anexa nr.1

Fișă de autoevaluare

2

Anexa nr. 2

Fișa de evaluare colegială

3

Anexa nr. 3

4.

Anexa nr.4

1

Mențiuni

Fișa de evaluare a
personalului științificodidactic de către studenți
Fișa de apreciere a
personalului didactic după
criterii de evaluare și
indicatori de performanță

Modul de
acumulare
Pe support de hârtie,
Electronic
Pe support de hârtie,
Electronic

Durata de
arhivare
3 ani
3 ani

Pe support de hârtie,
Electronic

3 ani

Pe support de hârtie,
Electronic

3 ani

În conformitate cu prevederile lit.e) alin.1) art.86 din Codului Muncii RM
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