
 

                                                                                                                                                                                           Anexa 2

SECTIUNEA 1
Realizari raportate in Sistemul Integrat de Evaluare a Activitatilor Didactice, Cercetare si Management 

(SIMAC)
a)  Punctajul total realizat în anul k-1 (2019) de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 76.35 76.35

b)  Punctajul total realizat în anul k-2 (2018) de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 74.82 74.82

c)  Punctajul total realizat în anul k-3 (2017) de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 32.79 32.79

TOTAL SECŢIUNEA 1 183.96 183.96

La aceasta sectiune este obligatoriu un minim cumulat pe cei 3 ani de puncte dupa cum urmeaza: profesor: 36 puncte; 

conferentiar: 21 puncte; sef lucrari: 15 puncte; asistent: 4,5 puncte.

SECTIUNEA 2
Alte realizari in planul activitatii didactice (care nu sunt incluse in sistemul integrat de evaluare 

SIMAC)
a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învăţământ. 20.00 12

b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate. 20.00

c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, etc.). 20.00 18

d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice. 20.00 10

e) Dezvoltarea de noi laboratoare. 20.00 8

f)  Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului didactic. 20.00 18

g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.). 20.00 6

h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 20.00 10

TOTAL SECŢIUNEA 2 160.00 82.00

Obligatoriu minim 40 de puncte cumulat pentru toti cei 3 ani de raportare

SECTIUNEA 3

Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare-dezvoltare, etc. 

a) Funcţii executive de conducere (punctajul se acorda pentru ultimii 3 ani):

     1)   Rector 0.00

     2)   Prorector 0.00

     3)   Decan 0.00

     4)   Prodecan 0.00

     5)   Director de departament 0.00

b) Functii deliberative de conducere:

     1)   Presedinte al senatului 0.00

     2)   Vicepreşedinte al senatului 0.00

     3)   Cancelar al senatului 0.00

     4)  Alte functii de conducere asociate activitatilor desfasurate in interiorul institutiei. 10.00 2

TOTAL SECŢIUNEA 3 10.00 2.00
SECTIUNEA 4

Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare

a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare 20.00 5

b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului 0.00

c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat 20.00 6

d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-h 20.00 20

e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii 20.00 5

f) Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si internationale 20.00 20

g) Tinuta morala si comportarea academica 20.00 20

h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h) 20.00 20

TOTAL SECŢIUNEA 4 140.00 96.00
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