Anexa 1
Sectiunea 1
Realizari raportate in sistemul integrat de evaluare a Activitatii Didactice, Cercetare si
Management (SIMAC)
a) Punctajul total realizat în anul 2012 raportat în SIMAC
b) Punctajul total realizat în anul 2013 raportat în SIMAC
c) Punctajul total realizat în anul 2014 raportat în SIMAC

1,67
4,18
8,277

Sectiunea 2
Alte realizari in planul activitatii didactice (care nu sunt incluse in sistemul integrat de
evaluare SIMAC)
a) Discipline noi asimilate, corelate cu standarde nationale introduse in planul de invatamant
b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universitati din tara/strainatate
c) Organizarea activitatii cu studentii (practica in tara/strainatate, cursuri de vara, etc.)
Organizarea de vizite pe santier cu studentii de la master PRC- anul I, Civil Engineering - anul
III, C.C.I.A - anul III
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental in concordanta cu standardele specifice
Intocmirea documentatiei pentru achizitionarea sclerometrului pentru laboratorul Fizica
Constructiilor
e) Dezvoltarea de noi laboratoare
f) Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului
didactic.
g) Activitati de manageriat in procesul de invatamant (decan de an, tutoriere ECTS, etc.)
Tutore de an specializarile CE, CCIA, master PRC
h) Alte activitati educationale semnificative diferite de cele de la punctele (a-g)
Coordonare proiecte licenta, disertatie si lucrari de cercetare stiintifica (nivel masterat)
Sectiunea 3
Activitatii manageriale si administrative in sprijinul procesului didactic, de cercetare –
dezvoltare, etc.
a)Functii executive de conducere (punctajul se acorda pentru ultimii 3 ani):
1) Rector
2) Prorector
3) Decan
4) Prodecan/Secretar stiintific
5) Director de departament/ Sef catedra
b)Functii deliberative de conducere
1)Presedintele senatului
2)Vicepresedinte al senatului
3)cancelar al senatului
4)alte functii de conducere asociate activitatilor desfasurate in interiorul institutiei.
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Membru in Consiliul Facultatii, membru in comisia de etica , membru in comisia erasmus
Sectiunea 4
Activitatii la nivel de departament/facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare.
a)Activitate de intocmire a documentatiei de acreditare
Elaborare documentatie dosar CCIA (2013)
b)Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului
c)Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii de licenta, masterat
d)Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altel decat cele definite la S3-h
Membru in comitetul stiintific si de jurizare lucrari –Sesiunea Stiintifica Studenteasca
e)Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii
f)Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si intrenationale
g)Tinuta morala si comportare academica
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