


 
Criterii specifice de evaluare a performanței cadrelor didactice din Facultatea de Arhitectură 

„G.M. Cantacuzino” pentru acordarea gradației de merit 
 

 
Criteriul de evaluare 

 
Indicatori de performanţă 

 
Punctaj 

C1 Activitatea didactică Elaborare manuale universitare, cărți, monografii, 
tratate publicate in edituri CNCS  

25 puncte x lucrare 

 
Total = nr. puncte x 0,2 

 
C2 Cercetarea științifică Publicaţii în lucrări ale conferinţelor 

ştiinţifice/revistelor de arhitectură, urbanism, 
peisagistică, design şi restaurare și din domenii conexe, 
la nivel internaţional/naţional/local 

20/n puncte 
10/n puncte 
5/n puncte 

Proiect de arhitectură, restaurare, design 
(complexitate mare), de importanţă naţională sau 
regională, edificat/autorizat, realizate prin 
Universitatea Tehnică 

20/n puncte 
10/n puncte 

Proiect de arhitectură, restaurare, design 
(complexitate mare), la nivel zonal sau local, 
edificat/autorizat, realizate prin Universitatea Tehnică 

10/n puncte 
5/n puncte 

Proiect urbanistic şi peisagistic la nivelul planurilor 
generale/zonaleale localităţilor (inclusiv studii de 
fundamentare, de inserţie, de oportunitate) avizate, 
realizate prin Universitatea Tehnică 

 
20/n puncte 
10/n puncte 

Contracte/granturi de cercetare câștigate prin 
competiție nationala, efectuate prin universitate 
(director/membru in echipa de cercetare) 

20 puncte  
20/n puncte  
 

 
Total = nr. puncte x 0,2 

 
C3 Recunoașterea națională și 

internațională 
Premii/nominalizări/selecţionări obţinute pentru 
concursuri naţionale de proiecte (organizate potrivit 
regulamentului UNESCO-UIA, girate de OAR/UAR/RUR, 
concursuri RUR -Registrul Urbaniştilor din România), cu 
mențiunea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 
Iași și a Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. 

20/n puncte 
15/n puncte 
10/n puncte 
(pe premiu/ 
nominalizare/ 
selecţionare) 

Premii/nominalizări la Bienala de Arhitectură, Anuală 
de Arhitectură sau premii/nominalizări la alte 
concursuri şi licitaţii publice câştigate la nivel naţional, 
regional şi/sau local de arhitectură,urbanism, 
peisagistică şi design, cu mențiunea Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași și a Facultății de 
Arhitectură „G.M. Cantacuzino” 

10/n puncte 
5/n puncte 
(pe premiu/ 
nominalizare) 
 
 
 

 
Total = nr. puncte x 0,1 

 
C4 Activitatea cu studenții Indrumare studenți pentru concursuri profesionale 

extracurriculare faza nationala sau internationala 
(premiul I/II/III/mentiune) 

10 puncte 
7 puncte  
5 puncte 
3 puncte 

Organizare expoziții proiecte studențești 5 puncte 
Organizare școală de vară și competiții studențești 5 puncte  



Organizarea de excursii de studii, prezentarea ofertei 
educaționale a universității in licee 

5 puncte 

Îndrumare an de studiu 3 puncte 
 

Total = nr. puncte x 0,1 
 
C5 Activitatea în comunitatea 

academică 
Organizarea de expoziții la nivel 
internațional/național/local în calitate de autor, 
coautor, curator, cu mențiunea Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” Iași și a Facultății de Arhitectură 
„G.M. Cantacuzino” 

10 puncte 
5 puncte 
3 puncte 
(pe expoziție) 

Activitate în comisii la nivel de (se punctează 
apartenena la comisii) : 
a. departament (Consiliu Departament, finalizare studii 
etc.) 
b. facultate (Consiliu Facultate, comisie 
promovare facultate, orar, coordonare 
programe internaţionale etc.) 
c. universitate (Senat, Consiliu de Administraţie, 
CEAC, Comisie Etică etc.) 

 
 
3 x nr. comisii  
 
5 x nr. comisii  
 
 
7 x nr comisii 

Activitate în colective de redacție ale revistelor   10 puncte 
Coordonare programe de studii de licenţă/ masterat/ 
postuniversitare de formare continua 
a. coordonare elaborare rapoarte de 
autoevaluare pentru autorizare provizorie/ 
acreditare/ evaluare periodică/ aprobare 
b. coordonator de program de studii 

 
 
20 x nr. programe 
coordinate 
 
5 x nr. programe 

 
Total = nr. puncte x 0,2 

 
C6 Realizarea la nivel 

excepţional a obligaţiilor din 
fişa postului 

Realizarea la nivel excepţional a obligaţiilor din fişa 
postului1 

0 – 50 puncte 

 
Total = nr. puncte x 0,2 

 

 
 
*n – numărul de autori 
 

 

 

 
1 Vor fi punctate (0 – 50 puncte) următoarele caracteristici ale candidatului:promptitudinea şi implicarea în 
rezolvarea problemelor din cadrul Departamentului; disponibilitatea la realizarea unor sarcini în folosul 
Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” sau a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”. 
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