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Fişa de verificare a criteriului 
„Activitate didactică şi profesională” (DID) 

Standarde minimale pentru domeniile ştiinţifice “Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică”: 
Minim 10 puncte, din care minim 6 puncte din DID-MSC 

 
Criteriul DID 

Indicatori DID Descriere Punctaj Observaţii 

DID-MSC 
(min. 60% din punctajul 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 certificat de conducerea 
departamentului; 

 Pentru standurile sau 
laboratoarele didactice, 
calitatea de dezvoltator este 
certificată de conducerea 
departamentului. 

DID-LAB 

Standuri / laboratoare pentru 
activităţi didactice realizate sau 
dezvoltate de candidat, cu lucrări 
de laborator, elaborate de 
candidat şi incluse în îndrumător 
de laborator, format tipărit sau 
format electronic 

1 punct = 1 lucrare de laborator 
cu infrastructură realizată / 
dezvoltată de candidat 

DID-PIE 
Platforme informatice 
educaţionale 

 

 
 

DID-MSC 

Nr. crt. Manuale suport curs, format tipărit sau format electronic publicate Nr. pagini Punctaj 

1 
Pascu Adrian, Oleksik Valentin – Calculul structurilor utilizând metoda 
elementului finit, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2014, ISBN 
978-606-12-0719-0. 

494 9,880 

2 
Pascu Adrian – Rezistenţa materialelor, Editura Universităţii "Lucian Blaga" 
din Sibiu, 2008, ISBN 978-973-739-700-3. 

432 8,640 

Total puncte DID-MSC 18,520 

 
DID-LAB 

Nr. crt. Standuri / laboratoare pentru activităţi didactice 
Îndrumător 

/ pag 
Punctaj 

1 Încercarea la tracţiune a metalelor I / 5 1,000 

2 Verificarea săgeţii la o grindă în consolă I / 72 1,000 

3 Tensometria electrică rezistivă I / 77 1,000 

Total puncte DID-LAB 3,000 

 
I. Frăţilă Marcu, Vasiloaica Constantin, Pascu Adrian, Avrigean, Eugen (2012): Rezistenţa materialelor – Lucrări de 

laborator. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-0384-0, (Format B5, 140 pag.) 

 
 

Criteriul Standard minimal Punctaj realizat 

„Activitate didactică şi profesională” (DID) 10 21,520 

 
 

Se poate constata faptul că în punctajul pentru criteriul „Activitate didactică şi profesională (DID)”, 
ponderea (DID-MSC) este de 85,06%, mai mare de 60%, prin urmare, în conformitate cu prevederile 
anexei 17 la Ordinul Ministrului nr. 6560/20.12.2012, îmi permit să apreciez că CRITERIUL DE 
EVALUARE DID ESTE ÎNDEPLINIT. 
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