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Anexă la Regulamentul de evaluare al cadrelor didactice     Anexa nr. 4 

 

ROMÂNIA            NECLASIFICAT 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE          Exemplar unic 

    Academia Navală „ Mircea cel Bătrân”    

               (U.M. 02192 Constanţa) 

                                                                                     

TABEL CENTRALIZATOR  

CU  PUNCTAJELE OBŢINUTE ÎN URMA EVALUĂRII 

Anul universitar: __________________ 

 

A. Perioada evaluării şi perioada evaluată:  

Perioada evaluării: __________________ 

Perioada evaluată: __________________   

B.  Date de identificare ale persoanei evaluate: 

Numele şi prenumele persoanei evaluate: ________________ 

       Denumirea  postului didactic: ____________________ 

Clasa şi coeficientul de ierarhizare: C.S. ___  / C.I. ___ 

Coeficientul maxim corespunzător funcţiei: 5,00 

Coeficientul minim corespunzător funcţiei:  3,00 

Punctajul maxim corespunzător funcţiei didactice: 20  

 

Data încadrării în instituţie: __________ 

Alte posturi deţinute în ultimii 3 ani: ______________________ 

       Data încadrării în postul actual: ____________ 

Data ultimei promovări: ___________ 

Calificative obţinute în ultimii 3 ani:  

III. ____________  II. ______________ I. __________________ 

Cursuri absolvite în perioada evaluată, data şi motivul: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Recompense acordate în perioada evaluată, data şi motivul: __________________________________ 

Sancţiuni disciplinare acordate în perioada evaluată, data şi motivul: ___________________________ 

 

C.  Centralizator cu punctajele obţinute în urma evaluării: 

 

Nr. 

crt. 
Criteriul de evaluare 

Autoevaluare  
Evaluarea realizată de directorul de 

departament Nota 

finala* 
Punctaj Pondere 

Punctaj 

total 
Punctaj Pondere 

Punctaj 

total 

1 
Elaborarea materialelor 

didactice 
  

 

  

  

2 Cercetarea ştiinţifică     

3 
Recunoaştere naţională şi 

internaţională 
    

4 Activitatea cu studenţii     

5 
Activitatea în 

comunitatea academică 
    

*NOTĂ: Se calculează conform formulei de calcul prevăzută la art. 23 din Regulementul de evaluare a cadrelor didactice din Academia 

Navală "Mircea cel Bătrân" . 

 

D. Concluzii, recomandări şi hotărârea finală în urma validării în consiliul facultăţii :  

Concluzii şi recomandări:  

 

 

 

Punctaj final al evaluării = ______ 

 

Calificativul final al evaluării:   

 

E. Potenţialul de dezvoltare şi propuneri privind evoluţia profesională:  

a. promovarea în funcţia didactică: _______________________________________________________ 
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b. participarea la cursuri: _____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

c. desfăşurarea unei noi activităţi, mutarea în alt post: ______________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

d. alte comentarii şi propuneri: _________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

F. Obiecţii ale persoanei evaluate:  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT:  

Gradul, numele şi prenumele: _____________ 

 

Semnătura: ____________________________ Data evaluării: __________________________ 

 

Semnătura persoanei evaluate: ______________ Data interviului: ________________________ 

 

G. Luarea la cunoştinţă a calificativului final al evaluării:  

 De acord cu rezultatele evaluării: ________Semnătura: _____________   Data: ________________ 

 

 Contest rezultatele şi voi depune contestaţie scrisă: Semnătură:_________ Data: _______________ 

H. Rezultatul contestaţiei:  

Concluzii şi recomandări:  

 

 

 

 

 

 

 Şeful  comisiei stabilite în vederea soluţionării contestaţiei: ________________________________ 

  Gradul, numele şi prenumele: __________________________________________________ 

  Semnătura: _______________________ Data: ____________________________________ 

 

I. Hotărârea şefului unităţii militare la care s-a depus contestaţia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Luarea la cunoştinţă a modalităţii de rezolvare a contestaţiei:  

 

  Semnătura: _______________________ Data: ____________________________________ 

 

 


