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Fişa de verificare a criteriului
„Recunoaşterea şi impactul activităţii” (RIA)
Standarde minimale pentru domeniile ştiinţifice “Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică”:
Minim 5 puncte
Criteriul RIA
Indicatori DID
Descriere
Punctaj
Observaţii
Contribuţie principală minim 60% în calitate de director grant / proiect
Director sau responsabil
1 punct = 10.000 EUR
 Calitatea de director sau responsabil
partener grant internaţional
RIA-GRA
partener este certificată de reprezentantul
Director sau responsabil
1 punct = 50.000 RON
legal al instituţiei în cadrul căreia a fost
partener grant naţional
derulat grantul sau contractul;
Director contract cu beneficiar
 Sunt luate în considerare sumele încasate
din mediul economic
1 punct = 2.000 EUR
exclusiv de instituţia în care a fost derulat
internaţional
RIA-CTR
grantul (la proiectele de tip consorţiu se
Director contract cu beneficiar
consideră suma alocată instituţiei).
1 punct = 10.000 RON
din mediul economic naţional
Contribuţia complementară în calitate de membru echipă cercetare grant / proiect
 Calitatea de membru echipă de proiect se certifică de instituţia care a derulat proiectul, cu condiţia ca membrul în echipa de proiect să
încaseze manoperă;
 Punctajul pentru sumele prevăzute la RIA-GRA şi RIA CTR este de 0.25 puncte pentru membru în echipă, în loc de 1 punct pentru
director / responsabil partener

RIA-GRA
Nr. crt.

1.

2.

1.

Titlul proiectului
Proiecte obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant în străinătate/ţară
" Digital Factory: concepts, Implementations, Presents and Future Challenges” – Programul
“Fondul de Burse” – RO 15 – finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 – Masura
de proiecte de cooperare runda 2014". (Director grant international) Beneficiar: Agentia
Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Nr.
Contract nr. 3/22.07.2014, (58.649,88 euro)
"Cercetări privind implementarea tehnologiei de prelucrare prin eroziune electric a cu
rupere de contact (EERC)" în cadrul fazei intitulat a "Cercetări privind stabilirea
prelucrabilităţii materialelor prin procedeul EERC". (membru in echipa de proiect)
Beneficiar: ANSTI, Nr. Contract nr. 6229/2001, tema B7, 25 mil lei (2.500 ron)
„Cercetari privind realizarea unui sistem expert pentru instruirea în managementul
calitatii. Adaptarea sistemului expert existent la cerintele standardului ISO 9000:2000 si
integrarea de documente model si studii de caz”. (membru in echipa de proiect)
Beneficiar: ANSTI, Nr. Contract 1/1999, nr. 1309, cod program: A 11.1.2., 15 mil lei (1.500
ron)
Total puncte RIA-GRA

Punctaj

1

58.649 =
10.000

5,86

0,25 

2.500
50.000

= 0,05

0,25 

1.500
50.000

= 0,03
5,94

RIA-CTR
Nr. crt.
1.

2.

3.
4.

Titlul proiectului
„Realizarea de cercetari privind optimizarea parametrilor procesului de solicitare mecanica
a ansamblurilor sudate de tevi si fitinguri de inalta densitate”, (membru in echipa de
proiect), Beneficiar: S.C. PROCONFORT S.R.L. Sibiu, Nr. contract 2969/2015, valoare
contract: 11.500 RON
„Studii teoretice şi experimentale asupra comportării mecanice a ansamblurilor sudate de
ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate”, (Director de proiect), Beneficiar: S.C.
FUSION ROMANIA S.R.L. Sibiu, Nr. contract 1669/2014, valoare contract: 10.400 RON
„Studii teoretice si experimentale asupra comportarii mecanice a ansamblurilor sudate de
țevi si fitinguri din polietilena de înaltă densitate” (Director de proiect), Beneficiar: S.C.
PROCONFORT S.R.L. Sibiu, Nr. contract 1964/2014, valoare contract: 12.180 RON
„Studii teoretice si experimentale asupra comportarii mecanice a ansamblurilor sudate de
țevi si fitinguri din polietilena de înaltă densitate” (Director de proiect), Beneficiar: S.C.
1

Punctaj
0,25 

11.500
10.000

= 0,2875
1

10.400 =
10.000

1,04
1

12.180 =
10.000

1,22
12.180 =
1
10.000
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5.

6.

7.

EON GAZ DISTRIBUTIE S.R.L. Sibiu, Nr. contract 2238/2014, valoar4,4e contract: 10.625
RON
„Studiu asupra stãrilor de tensiuni si deformaţii din elementele componente ale transmisiei
cardanice cu ajutorul metodelor tensometrice”( Director de proiect) Beneficiar: S.C.
COMPA SA Sibiu, Nr. contract 2541/2004, valoare contract: 7 mil lei
“Soluţii constructive pentru compensarea supraînălţării conductei de tranzit gaze DN 1200,
Isaccea Negru Vodă, de la supratreversarea Pârâului Taiţa, jud. Tulcea” (membru în echipa de
proiect), Beneficiar: S.C. Transgaz S.A. Mediaş, Nr. contract 27/2002, valoare contract: 43,5 mil. ROL.
“Studiul tensiunilor şi a deformaţiilor la conducta de tranzit gaze DN 1200, Isaccea Negru
Vodă, traversarea aeriană a Pârâului Taiţa, jud. Tulcea” (membru în echipa de proiect),
Beneficiar: S.C. Transgaz S.A. Mediaş, Nr. contract 86/2001, valoare contract: 41 mil. ROL.
Total puncte RIA-CTR

Criteriul
„Recunoaşterea şi impactul activităţii” (RIA)

Standard minimal
5

1,063
1

7000 =
10.000

0,07
0,25 

4.350
10.000

= 0,109
0,25 

4.100
10.000

= 0,103
3,7835

Punctaj realizat
9,7235

Se poate constata faptul că în punctajul pentru criteriul „Recunoaştere şi impactul activităţii (RIA)”,
ponderea (RIA-GRA) este de 61,09, 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 RIA ESTE ÎNDEPLINIT.
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