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A. Calculul numărului de puncte pentru realizări în activitatea didactică
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Indicatori de performanţă
Carte/ curs/ manual publicată în străinătate
Capitol carte/ curs/ manual publicat în străinătate
Carte/ curs/ manual publicată în editură recunoscută CNCS (unic/ prim autor sau coautor)
Capitol curs/ manual publicat în editură recunoscută CNCS
Îndrumar/ culegere de probleme (publicat sau disponibil pe Web)
Amenajare lucrare nouă de laborator cu
instalaţie experimentală
Sisteme de laborator funcţionale
Amenajare/ concepere lucrare nouă de
(numai pentru disciplinele prevăzute cu laborator/ proiect/ simulare pe calculator/
lucrări de laborator)
studiu de caz
Contribuţie la dotarea laboratoarelor, în
valoare echivalentă cu 700 Euro
Suport de studiu/ autoinstruire pe Web pentru
seminar, laborator, proiect (integral pentru o
Utilizarea sistemelor de predare/
disciplină)
învăţare/ evaluare de tip e-learning/
on-line/ multimedia etc.
Suport de prezentare/ instruire text/ video/
audio/ ppt a disciplinei
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( ) Se iau în considerare numai realizările pe tematica disciplinei /disciplinelor din structura postului aflat în concurs şi/sau,
justificat, a disciplinelor înrudite cu acestea.
×
( ) Punctajul se acordă pentru 100 pagini, format academic (17cm/24cm), 30 rânduri pe pagină; pentru cărţi cu alţi
parametri punctajul se modifică proporţional; documentele existente pe Web se depun la dosarul de concurs sub
formă listată.
Pentru material didactic elaborat în limbi străine se aplică un coeficient de 1.2.
2
( ) Numărul de puncte care se atribuie candidatului pentru o realizare se obţine împărţind punctajul la numărul de autori;
în cazul cărţilor/îndrumarelor se ia în considerare contribuţia fiecărui autor, dacă este menţionată.

B. Calculul numărului de puncte pentru contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului
Indicatori de performanţă
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Carte de specialitate publicată în editură din străinătate
Capitol carte de specialitate publicată în editură din străinătate
Carte de specialitate/ capitol publicat în editură din ţară, recunoscută CNCS
Articol publicat în revistă cotată ISI, cu factor de impact
Articol publicat în revistă indexata in baze de date internaţionale (BDI)
Articol/studiu publicat în revistă de specialitate neindexată în baze de date
Brevet de invenţie acordat în străinătate
Brevet de invenţie acordat în ţară
Creaţie artistică prezentată la manifestare recunoscută din străinătate
Creaţie artistică prezentată la manifestare recunoscută din ţară
Articol/studiu publicat în volumul unei manifestări ştiinţifice indexate in baze de date
internaţionale (BDI)
Articol/studiu publicat în volumul unei manifestări ştiinţifice neindexate în baze de date
Lucrare prezentată la simpozion/ seminar/ expoziţie de arhitectură/ artă
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( ) Se iau în considerare numai lucrările ştiinţifice publicate sau lucrările ISI pentru care s-a emis acceptul final
de publicare la data depunerii dosarului de concurs.
Nu se iau în considerare articolele/ studiile apărute sub formă de rezumat extins.
Volumul unei manifestări ştiinţifice poate fi apărut şi în format electronic.
Cărţile şi articolele/studiile apărute în Republica Moldova se consideră în străinătate numai dacă sunt redactate într-o
limbă de circulaţie internaţională.
( * ) Punctajul se acordă pentru 100 pagini de carte/ capitol.
×
( ) Punctajul se acordă pentru 100 pagini de carte/ capitol, format academic (17cm/24cm), 30 rânduri pe pagină; pentru
cărţi cu alţi parametri punctajul se modifică proporţional.
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( ) Numărul de puncte care se atribuie candidatului pentru o publicaţie se obţine împărţind punctajul la numărul de
autori; în cazul cărţilor se ia în considerare contribuţia fiecărui autor, dacă este menţionată. Numărul total de puncte este
egal cu suma numerelor pentru toate publicaţiile.

C. Calculul numărului de puncte pentru realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de
contract / grant
Indicatori de performanţă
P

F
1

Proiecte de
cercetaredezvoltare pe
bază de
contract/ grant

1

Punctaj
2
standard

Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare câştigate
prin competiţie internaţională

40

Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare câştigate
prin competiţie naţională sau încheiate cu institute de cercetare,
companii, regii, societăţi comerciale

30

Alte lucrări de proiectare-cercetare-dezvoltare

10

( ) Pentru candidaţii din TUIASI se iau în considerare numai proiectele/ lucrările încheiate prin TUIASI.
2
( ) Punctajul se acordă pentru un proiect/ lucrare care are bugetul egal cu bugetul anual mediu din TUIASI la Proiecte/
Contracte/ Granturi din aceeasi categorie (Granturi CNCSIS A, CEEX, Idei, Parteneriate, FP 7, Leonardo, Tempus,
Proiecte bilaterale, Proiecte din fonduri structurale cu componente de cercetare/ educaţionale, Proiecte încheiate cu
agenţi economici etc.).
La contractele internaţionale valoarea bugetului, în lei, se calculează pe baza cursului BNR la jumătatea anului
(1 iulie).
Punctajul proiectului / lucrării este proporţional cu punctajul standard, dupa cum rezultă din raportul între bugetul
proiectului/ lucrării şi bugetul anual mediu.
Punctajul proiectului / lucrării se împarte directorului şi membrilor echipei conform procentelor stabilite de director (şi
înregistrate la TUIASI).
Contractele încheiate cu agenţii economici trebuie să fie finalizate şi sumele finale încasate la data depunerii
dosarului de concurs.

