


 

Criteriul DID 

 

Indicatori DID 

 

Descriere 

 

Punctaj 

 

Observaţii 

Punctaj 

realizat 

de 

candidat 

DID-MSC 

(min 60% din 

punctaj minimal) 

Manuale suport curs, format 

tipărit sau format electronic 

1 punct = 50 pagini  Candidatul trebuie să fie autor 

principal (autor unic sau 

primul autor) al manualului. 

Pentru formatul electronic, 

calitatea de autor principal 

este certificată de conducerea 

departamentului. 

 Pentru standurile sau 

laboratoarele didactice, 

calitatea de dezvoltator este 

certificată de conducerea 

departamentului. 

11,10 

DID-LAB 
Standuri/laboratoare pentru 

activităţi didactice realizate sau 

dezvoltate de candidat, cu 

lucrări de laborator elaborate 

de candidat şi incluse în 

îndrumător laborator format 

tipărit sau format electronic 

1 punct = 1 lucrare 

de laborator cu 

infrastructură 

realizată/ dezvoltată 

de candidat 
- 

 

Criteriul RIA 

 

Indicatori 

RIA 

 

Descriere 

 

Punctaj 

 

Observaţii 

Punctaj 

realizat 

de 

candidat 

Contribuţie principală (minim 60%) în calitate de director grant/proiect 

RIA-GRA 
Director sau responsabil partener 

grant internațional 

1 punct =  

10000 EUR 
 Calitatea  de director sau responsabil 

partener este certificată de 

reprezentantul legal al instituției în 

cadrul căreia a fost derulat grantul 

sau contractul. 

 Sunt luate în considerare sumele 

încasate exclusiv de instituția în care 

a fost derulat grantul (la proiectele tip 

consorțiu se consideră suma alocată 

instituției). 

8,27 

Director sau responsabil partener 

grant național 

1 punct =  

50000 RON - 

RIA-CRT 
Director contract cu beneficiar din 

mediul economic internațional 

1 punct =  

2000 EUR 0 

Director contract cu beneficiar din 

mediul economic național 

1 punct =  

10000 RON 0,66 

Contribuţie complementară în calitate de membru în echipă cercetare grant/proiect 

RIA-GRA 
Membru grant internațional  Calitatea de membru echipă proiect se certifică de 

instituția care a derulat proiectul, cu condiția ca 

membrul în echipa de proiect să încaseze manoperă. 

 Punctajul pentru sumele prevăzute la RIA-GRA și 

RIA-CRT este de 0,25 puncte pentru membru în 

echipă, în loc de 1 punct pentru director / responsabil 

partener. 

0 

Membru grant național 0,86 

RIA-CRT 
Membru contract cu beneficiar din 

mediul economic internațional 0 

Membru contract cu beneficiar din 

mediul economic național 13,25 

 
2.1. Condiţii minimale 

Criteriul Profesor universitar Punctaj realizat de candidat 

CDI 
Minim 10 puncte, din care minim 6 puncte 

din CDI - ART 
14,77 

(din CDI-ART) 

DID 
Minim 10 puncte, din care minim 6 puncte 

din DID - MSC 
11,10 

(din DID-MSC) 

RIA 
Minim 10 puncte 23,04 

(8,93 ca director/responsabil proiect) 

 

* Se vor trece pentru fiecare criteriu (din standardele impuse) toate lucrările, cu precizarea punctajului care 

revine candidatului pentru fiecare lucrare și a tuturor informațiilor privind lucrările: autorii, titlul lucrării, 

titlul revistei/cărții, anul, volumul, numărul, pagina la care începe articolul și pagina la care se termină 

articolul, nr. pagini carte, editura în care a fost publicată cartea, instituția care a acordat brevetul, 

ISSN/ISBN, etc. 

 

* Fiecare candidat va completa și tabelul cu calculul punctajului total (PT) din ANEXA V la Metodologia 

privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 
 

 

Data: 07.01.2016         Candidat, 

             Andrei DUMITRESCU 


