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În perioadele 12-16 decembrie 2016, respectiv 3-5 mai 2017, s-a desfăşurat activitatea 
de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice titulare din cadrul Facultăţii de Drept 
și Ştiinţe Administrative, corespunzătoare celor două semestre ale anului universitar 
2016-2017, pe baza Chestionarului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi . 
 
Raportul a fost întocmit de către Directorul Departamentului de Științe Juridice și 
Administrative din cadrul Facultății de Drept și Știinţe Administrative, lector univ. dr. 
Cleopatra Drimer, împreună cu echipa de evaluatori care constituie Comisia de evaluare 
şi asigurare a calităţii la nivelul facultăţii, formată din: 

� conf. univ. dr. Andreea Rîpeanu 
� conf. univ. dr. Irina Grigore-Rădulescu 
� conf. univ. dr. Corina Popescu 

� lector univ. dr. Gabriela Matei 

Pe baza statului de funcții valabil pentru anul universitar 2016-2017, directorul de 
departament a stabilit cadrele didactice titulare pentru care a fost efectuată activitatea 
de evaluare. Studenţii au fost instruiţi asupra modului de desfășurare a procesului de 
evaluare. 
 
Pe eșantioane de câte 10 studenți, în condițiile asigurării anonimatului acestora, s-a 
realizat activitatea de evaluare pentru următoarele cadre didactice: 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Cadru didactic 

1. Prof. univ. dr. Mircea DUŢU 
2. Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA 

3. Prof. univ. dr. Petre BUNECI 

4. Prof. univ. dr. Maria FODOR 

5. Prof. univ. dr. Irina ZLǍTESCU-MOROIANU 

6. Conf. univ. dr. Ioan BINDIU 

7. Conf. univ. dr. Aurelian GHERGHE 

8. Conf. univ. dr. Irina GRIGORE-RǍDULESCU 



9. Conf. univ. dr. Sorana-Luminiţa POPA 

10. Conf. univ. dr. Corina POPESCU 

11. Conf. univ. dr. Andreea RÎPEANU 

12. Lect. univ. dr. Bogdan BUNECI 

13. Lect. univ. dr. Angelica COBZARU 

14. Lect. univ. dr. Giorgiu COMAN 

15. Lect. univ. dr. Adrian Petre DANCIU 

16. Lect. univ. dr. Cleopatra DRIMER 

17. Lect. univ. dr. Laura GEORGESCU 

18. Lect. univ. dr. Gabriel MANU 

19. Lect. univ. dr. Victor MARCUSOHN 

20. Lect. univ. dr. Gabriela-Constanţa MATEI 

21. Lect. univ. dr. Simona-Livia MIHǍILESCU-PENE 

22. Lect. univ. dr. Mircea POPESCU 

23. Asist. univ. dr. Andreea BǍBEANU 

24. Asist. univ. dr. Monica UNGUREANU 

 
 
Au fost urmărite o serie de criterii de evaluare precum: aportul de cunoștințe, metodele de 
predare, relația student – profesor, comunicarea clară și din timp a procedurii și criteriilor de 
evaluare, disponibilitatea cadrului didactic de a clarifica nelămuririle studenților cu privire la 
materia predată, solicitarea implicării active a cursanților etc.  
 
Toate cadrele didactice au totalizat punctaje cuprinse între 4,25 și 4,98 și au primit calificativul 
„foarte bine”. Calificativele obținute de cadrele didactice au avut la bază punctajele acestora așa 
cum au reieșit din centralizarea datelor obținute în urma procesului de evaluare și sunt în 
conformitate cu aprecierile din formularele de evaluare completate de către studenții evaluatori, 
cu următoarele precizări:  
 
Nota generală între 4.25 - 5.00 - Foarte bine  
Nota generală între 3.50 - 4.24 - Bine  
Nota generală între 2.75 - 3.49 - Satisfăcător 
Nota generală între 2.00 - 2.74 - Nesatisfăcător 
 
 
Data,                                                                            
22.07.2017                                                                                Lector univ. dr. Cleopatra DRIMER 
                                                                                                   


