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Anexa nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnă Decan, 

 

 

 

Subsemnata Dănăilă Vanda - Ligia, cadru didactic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

cu funcția actuală de şef de lucrări, în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, solicit, prin 

prezenta, înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit pentru perioada 2022 - 2027, 

onform Procedurii privind acordarea gradaţiilor de merit pentru  personalul didactic titular din cadrul 

Universităţii Tehnice „Georghe Asachi” din Iasi, PO.DID.11 

 

 

Data,           Semnătura, 

10 octombrie 2022              

 

 

 

 

Doamnei Decan al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii 
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Anexa nr. 2 

 

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII PENTRU ANII 2017 – 2022 . 

 

 

Numele şi prenumele: Dănăilă Vanda - Ligia 

Funcţia didactică: Şef de lucrări 

Facultatea/ Departamentul: Facultatea de Construcţii şi Instalaţii/ Departamentul de Comunicare 

Grafică 
 

 

Criteriul 1. Activitatea didactică 

 

La criteriul referitor la activitatea didactică am acumulat un număr de 87,44 puncte care rezultă 

din elaborarea de materiale universitare (cursuri, îndrumare de laborator, lucrări de seminar) atât în 

limba română cât şi în limba engleză, dată fiind activitatea didactică continuă de 32 de ani la secţia 

cu predare în limba engleză (Civil Engineering) a Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii. Materialele 

au fost elaborate în majoritate format electronic încă din 2018 pentru a veni în întâmpinarea 

orientării spre digitalizare a învăţământului superior, dar şi în format clasic (tipărit). 

 

 

 

Criteriul 2. Recunoaşterea naţională şi internaţională 

 

La criteriul referitor la activitatea de cercetare ştiinţifică am acumulat un punctaj de 108,77 

puncte rezultate din publicarea de cărţi, din publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate 

incluse în BDI şi din participarea în calitate de membru la proiecte şi contracte de cercetare. Cărţile 

şi lucrările au fost publicate atât în calitate de unic autor cât şi în colaborare cu alţi autori. 

 

 

 

Criteriul 3. Activitatea de cercetare științifică 

 

La acest criteriu am acumulat un număr de 25 puncte ca membru în societăţi ştiinţifice şi 

profesionale precum şi în juriile concursurilor ştiinţifice studenţeşti. 

 

 

 

Criteriul 4. Activitatea cu studenţii 

 

La acest criteriu am acumulat un număr de 39 puncte. Activitatea cu studenţii s-a concretizat 

în participarea la cercurile ştiintifice studenţeşti cu lucrări la toate ediţiile organizate în cadrul 

Departamentului de Comunicare Grafică. În anul 2021 la prima ediţie a Concursului Naţional de 

Grafică Inginerească un student din anul I pregătit de mine a obţinut premiul II la nivel naţional, 

concurând cu studenţi de la programul de master. 

 

 

 

Criteriul 5. Activitatea în comunitatea academică 

 

La acest criteriu am acumulat un număr de 48 puncte participând la multe activităţi organizate 

de Universitaea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. În toată perioada analizată (2017 - 2021) am 
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fost membru al consiliului de departament şi membru în comisia de inventar a Departamentului de 

Comunicare Grafică, iar în 2019 şi 2020 am fost membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie 

Chimică şi Protecţia Mediului unde am o importantă parte din norma didactică. Ca membru al 

consiliului Departamentului de Comunicare Grafică am răspuns cu promptitudine tuturor 

solicitărilor, ceea ce a făcut ca directorul de departament să îmi aprecieze activitatea prin acordarea 

punctajului maxim în toţi anii de activitate. 

 

 

 

       

Semnătura  

Data 10 octombrie 2022 
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FIȘA DE AUTOEVALUARE  
 

Numele şi prenumele  

cadrului didactic evaluat 

 DĂNĂILĂ VANDA - LIGIA 

Funcţia didactică  Şef de lucrări 

    

Criteriul de 
evaluare 

Indicatori de performanţă 
cu explicitarea modului de calcul a punctajului pentru fiecare realizare 

conf. Anexa 6 – Comisia de Inginerie Civilă și Management la ordin MEN 6.129_2016 

Documente 
justificative 

Punctaj 

Național Internațional 

1. Activitate 
didactică 

 
V1b = 
• 30 puncte prof.; 
• 15 puncte conf.; 
• 10 puncte ș.l.; 
•  5 puncte as. 

1.1. Predare discipline/ cursuri noi în planul de învăţământ, pe 
direcţii neelaborate anterior (se punctează nr. de discipline 
noi) 

Realizări: 
1.1.1 ........................... 
1.1.2 ........................... 

a. Curs - planul de învățământ al FCI 
20 25 

b. Aplicații 

10 15 

1.2. Elaborare manuale universitare (inclusiv în sistem e-
learning) 

Realizări: 
1.2.1. Descriptive Geometry (curs în limba engleză) - 
Dănăilă, V. L - platforma www.learning.tuiasi.ro, Iaşi, 2018 
(1,2 x 10 x 139 / 100 / 1)               
1.2.2. Descriptive Geometry (lucrări de laborator în limba 
engleză) - Dănăilă, V. L - platforma www.learning.tuiasi.ro, 
Iaşi, 2018 (1,2 x 3,5 x 63 / 100 / 1)........................... 
1.2.3. ........................... 

a. Cursuri 
 
 
16,7 

- date publice de identificare / 
scan coperta+cuprins 
www.learning.tuiasi.ro 

Ed. CNCS 
            30 x (np / 100) / na 
Alte ed./ format el. 
            10 x (np / 100) / na 

40 x (np / 100) / na 

b. Îndrumare laborator, 
proiect, seminar 
2,7 

Ed. CNCS 
7 x (np /100) / na 

Alte ed./ format el. 
3,5 x (np/100)/na 

10 x (np / 100) / na 

1.3. Elaborare suporturi de cursuri, seminarii, laboratoare, 
proiecte 

Realizări: 
1.3.1. Grafică Asistată de Calculator – curs în format 
electronic – Dănăilă, V. L - Google Classroom, 2020 - 
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa, (3 x 
58 / 100/1) 
1.3.2. Grafică Asistată de Calculator – îndrumar de 
laborator în format electronic – Dănăilă, V. L - Google 
Classroom, 2020 - 
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa, 
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa, (3 x 
165 / 100/1) 
1.3.3. Descriptive Geometry - curs în limba engleză în 

Tipărite/  
format electronic 
 
1,74 
 
 
 
 
 
 
 
4,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,1 

- scan coperta+cuprins 
 
 
https://classroom.google.com/c
/NTU0ODU1NjkxNTVa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgxNTVa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgyMDJa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgzMDZa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgzNDFa, 
 
https://classroom.google.com/c
/NTU0ODU1NjkxNTVa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgxNTVa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgyMDJa, 
https://classroom.google.com/c

3 x (np / 100) / na 10 x (np / 100) / na 

http://www.learning.tuiasi.ro/
http://www.learning.tuiasi.ro/
http://www.learning.tuiasi.ro/
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0ODU1NjkxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgxNTVa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgyMDJa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa
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format electronic – Dănăilă, V. L - Google Classroom, 2020 
- https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz, 
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2, 
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1, (1,2 
x 3 x 139 / 100 /1) 
1.3.4. Descriptive Geometry – îndrumar de laborator în 
limba engleză în format electronic – Dănăilă, V. L - Google 
Classroom, 2020 - 
https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz, 
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2, 
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1, (1,2 
x 3 x 63 / 100 /1)........................... 
1.3.5. Grafică Asistată de Calculator – curs în format 
electronic – Dănăilă, V. L - Google Classroom, 2021 - 
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyMTUyNzM2, 
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyNTkyMDcz, 
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1, 
https://classroom.google.com/c/MjUzNTMyODkyMjc3, (4 x 
58 / 100/1) 
1.3.6. Grafică Asistată de Calculator – îndrumar de 
laborator în format electronic – Dănăilă, V. L - Google 
Classroom, 2021 - 
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1, (1 x 
165 / 100/1) 
1.3.7. Descriptive Geometry - curs în limba engleză în 
format electronic – Dănăilă, V. L - Google Classroom, 2021 
- https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNTI3 
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNjY0, (1,2 
x 2 x 139 / 100 /1)........................... 

 
 
 
 
 
2,27 
 
 
 
 
 
 
2,32 
 
 
 
 
 
 
1,65 
 
 
 
 
3,34 

/NTU0MzY1OTgzMDZa, 
https://classroom.google.com/c
/NTU0MzY1OTgzNDFa 
- 
https://classroom.google.com/c
/MTgyMjkyMTQ5MDQz, 
https://classroom.google.com/c
/MTgyMzAxMTc5NzQ2, 
https://classroom.google.com/c
/MTgyMzAxMTc5OTY1 
https://classroom.google.com/c
/MTgyMjkyMTQ5MDQz, 
https://classroom.google.com/c
/MTgyMzAxMTc5NzQ2, 
https://classroom.google.com/c
/MTgyMzAxMTc5OTY1 
https://classroom.google.com/c
/MjUzMzEyMTUyNzM2, 
https://classroom.google.com/c
/MjUzMzEyNTkyMDcz, 
https://classroom.google.com/c
/MjcyNzYxNDc3MDE1, 
https://classroom.google.com/c
/MjUzNTMyODkyMjc3 
https://classroom.google.com/c
/MjcyNzYxNDc3MDE1 
https://classroom.google.com/c
/NDAzODYxOTcwNTI3 
https://classroom.google.com/c
/NDAzODYxOTcwNjY0 

1.4. Elaborare manuale şi alte materiale pentru învăţământul 
preuniversitar 

Realizări: 
1.4.1. ........................... 
1.4.2. ........................... 

 - scan coperta+cuprins Ed. CNCS 
10 x (np / 100) / na 

Alte ed./ format el. 
           5 x (np / 100) / na 

 

1.5. Modernizare tehnologie didactică din alte surse decât din 
cele publice (donații, sponsorizări etc.)- 

Realizări: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1. Aplicaţii pentru seminarul de geometrie descriptivă 
la secţia cu predare în limba engleză anul I (Civil 
Engineering) (1,2 x 5 x 9 / 1).............................. 

a. Dotare cu aparatură, 
echipamente, 
materiale, material 
curricular auxiliar, în 
scop didactic 

- fotografii / printscreen 
 

5 x val. / 700 Lei / na 

 

b. Dotarea cu tehnică 
de calcul și software în 
scop didactic 

3 x val. / 700 Lei / na 

c. Elaborare lucrări noi 
de laborator/ etape 
proiect/ lucrări seminar 
(inclusiv aplicaţii         
e-learning) 
54 

5 x nr. realizări / na 

https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1
https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyMTUyNzM2
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyNTkyMDcz
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1
https://classroom.google.com/c/MjUzNTMyODkyMjc3
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNTI3
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNjY0
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzMDZa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa
https://classroom.google.com/c/NTU0MzY1OTgzNDFa
https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz
https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1
https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz
https://classroom.google.com/c/MTgyMjkyMTQ5MDQz
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5NzQ2
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1
https://classroom.google.com/c/MTgyMzAxMTc5OTY1
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyMTUyNzM2
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyMTUyNzM2
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyNTkyMDcz
https://classroom.google.com/c/MjUzMzEyNTkyMDcz
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1
https://classroom.google.com/c/MjUzNTMyODkyMjc3
https://classroom.google.com/c/MjUzNTMyODkyMjc3
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1
https://classroom.google.com/c/MjcyNzYxNDc3MDE1
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNTI3
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNTI3
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNjY0
https://classroom.google.com/c/NDAzODYxOTcwNjY0
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Total punctaj 94,77 = Σnational = Σinternational 

Total Criteriu 1 84,77 = Σnational + Σinternational 

TOTAL I 84,77 = Total Criteriu 1 - V1b 

2. Cercetarea 
ştiinţifică 

 
V2b = 
• 150 puncte prof.; 
• 100 puncte conf.; 
• 60 puncte ș.l.; 
•   30 puncte asist. 

2.1. Elaborare cărţi/ monografii/ tratate 
Realizări: 

2.1.1. Descriptive Geometry - Dănăilă, V. L – Ed. PIM, Iaşi, 
2019, 305 pag. (20 x 305 / 100 / 1)................................................. 

2.1.2. Bazele desenului tehnic industrial - .Prună, L., 
Anghel, A. A., Dănăilă, V. L., Slonovschi, A. – Ed. Performantica, 
Iaşi, 2022, 220 pag. (20 x 220 / 100 / 4)........................................ 

 
 
61 
 
11 

- scan coperta si 
cuprins 
ISBN 978-606-
13-5249-4 
ISBN 978-606-
685-913-4 

Edituri recunoscute CNCS 
20 x (np / 100) / na 

Alte ed./ format el. 
15 x (np / 100) / na 

50 x (np / 100) / na 

2.2. Articole publicate în reviste de specialitate 
Realizări: 

2.2.1. Methods to develop a toroidal surface - Dănăilă, V. 
L., Anghel, A. A. - JIDEG Journal of Industrial Design and 
Engineering Graphics, no. 12 (Special issue), Bucureşti, 2017 (30 
/ 2).................................. 

2.2.2. Aspects regarding the surface developments of 
compound surfaces - Anghel, A. A., Dănăilă, V. L. - JIDEG Journal 
of Industrial Design and Engineering Graphics, no. 12 (Special 
issue), Bucureşti, 2017 (30 / 2).................................. 

2.2.3. Graphical and analytical approach of cylindrical - 
conical intersections - Dănăilă, V. L., Anghel, A. A. -  JIDEG 
Journal of Industrial Design and Engineering Graphics, no. 14 
(Special issue), Craiova, 2019 (30 / 2).......... 

2.2.4. An educational application of graphic facilitation - 
Anghel, A. A., Dănăilă, V. L. -  JIDEG Journal of Industrial Design 
and Engineering Graphics, no. 14 (Special issue), Craiova, 2019 
(30 / 2)         

a. reviste cotate ISI - scan prima si 
ultima pagina, 
ISSN 1843-3766 
 
 
 
ISSN 1843-3766 
 
 
 
ISSN 1843-3766 
 
 
 
ISSN 1843-3766 

(30+40xFI) / na 

b. reviste incluse în BDI (INSPEC, 
ZMATH, SCOPUS etc) 
15 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
 
15 
 

30/ na 

c. reviste neincluse în BDI 15 / na 

2.3. Conferinţe invitate/ lucrări de sinteză prezentate la 
manifestări organizate sub egide ştiinţifice recunoscute, 
lucrări comunicate 
Realizări: 

2.3.1. ...................................... 
2.3.2. ..................................... 

a. conferinţe invitate / lucrări de 
sinteză 

- adresa site, 
invitație, 
program 
manifestare 

60 

b. lucrări comunicate 15/na 

c. lucrări comunicate sub formă de 
poster 

10/na 

2.4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor 
Realizări: 
2.4.1. .............................................. 
2.4.2. ............................................. 

a. volume indexate ISI - scan prima si 
ultima pagina, 
cuprins volum 
conferință 

50 / na 

b. volume indexate în BDI 30 / na 

c. volume neindexate în BDI 10 / na 

2.5. Brevete acordate, produse omologate 
Realizări: 
2.5.1. .............................................. 
2.5.2. ............................................. 

 -scan/sau alte 
forme de 
identificare 

60/ na 120/ na 

2.6. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare 
câştigate prin competiţie 

Realizări: 

2.6.1. Proiect ROSE nr. 83/SGU/CI/I „Reducerea 
abandonului şcolar al studenţilor din anul întâi prin activităţi 
remediale şi de consiliere în Centrul de Învăţare din cadrul TUIAŞI 
(REMEDIUM) (15 x 12 x 83,88/10 000 / 1).......................... 

Director/  
responsabil proiect/ responsabil 
ştiinţific 

- contract de 
finantare 
 
 
ROSE nr. 
83/SGU/CI/I 
 

15 x val/ 10 mii Lei 20 x val / 10 mii Lei 

Membru 
10,1 
 
 

15 x val / 10 mii Lei / na 20 x val / 10 mii Lei/ na 
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2.6.2. Contract CNFIS-FDI-2018-0006 „Acces Direct prin 
Internaţionalizare Digitală – DIGITALin TUIAŞI (15 x 10 x 
83,88/10 000 / 1)................ 

2.6.3. Proiect ROSE nr. 195/SGU/NC/II/13.09.2019 
„Îmbunătățirea ratei de retenție a studenților in primul an de 
studii universitare, prin prevenirea abandonului de la Facultatea 
Inginerie Chimica si Protecția Mediului "Cristofor Simionescu" 

2.6.4. Proiect ROSE SGU-N, nr. AG 206 (15 x 12 x 85,67/10 
000 / 1) 

3,7 
 
 
 
12,36 
 
 
 
10,61 

CNFIS-FDI-
2018-0006 
 
 
ROSE nr. 
195/SGU/NC/II/1
3.09.2019 
 
ROSE SGU-N, 
nr. AG 206 

2.7. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare 
încheiate cu institute de cercetare, companii, regii, societăţi 
comerciale 

Realizări: 

2.7.1. .............................................. 

2.7.2. ............................................. 

Director / 
responsabil proiect/ responsabil 
ştiinţific 

- contract de 
finantare 10 x  val/ 10 mii Lei  15 x val / 10 mii Lei 

Membru 10 x  val/ 10 mii Lei / na 15 x val / 10 mii Lei/ na 

2.8. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte 
plastice efectuate prin Universitate 

Realizări: 

2.8.a. .............................................. 

2.8.b. .............................................. 

a. Creaţii de mare complexitate, cu 
valoare recunoscută, realizate efectiv 

- contract de 
finantare 

20 -autor 
10 -coautor 

30 -autor 
20 -coautor 

b. Creaţii de complexitate medie , cu 
valoare recunoscută, realizate efectiv 

10 – autor 
5 - coautor 

15 -autor 
10 -coautor 

c. Participarea la concursuri 
naţionale şi internaţionale de 
arhitectură şi urbanism 

15 25 

d. Premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale 

25 35 

e. Creaţii de artă plastică şi 
decorativă prezentate la expoziţii 
naţionale şi internaţionale 

  

─  individuală 20 30 

─  de grup 2 x nr. lucrări 5 x nr. de lucrări 

─  premii pentru creaţii 
prezentate la expoziţii 

20 30 

2.9. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date 
internaţionale (BDI) 

Realizări: 

2.9.1. .............................................. 

2.9.2. .............................................. 

 -printscreen 
pagina 
personala la 
bazele de date 
unde se 
precizează 
numărul total de 
citari 

Reviste ISI: 5 x nr citări 
Reviste BDI: 3 x nr. citări 

Volume ale conferințelor ISI 2 x nr.citări 
Volume ale conferințelor BDI: 1 x nr. citări 

2.10. Finalizare teză de doctorat 

Realizări: 

2.10.1. .............................................. 

  N = 10 

Cum laude N = 11 

Magna cum laude N = 12 

Summa cum laude N = 13 

2.11. Elaborare standarde 

Realizări: 

2.11.1. .............................................. 

2.11.2. ............................................. 

  

30 x nr. standarde 60 x nr. standarde 
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Total punctaj 168,77 = Σnational = Σinternational 

Total Criteriu 2 108,77 = Σnational + Σinternational 

TOTAL II 108,77 = Total Criteriu 2 - V2b 

3.Recunoaşterea 
naţională şi 
internaţională 

 
V3b = 
• 15 puncte prof.; 
• 10 puncte conf.; 
•  5 puncte ș. l. 

3.1. Profesor invitat pentru prelegeri la univ. de prestigiu 
Realizări: 
3.1.1. .............................................. 
3.1.2. ............................................. 

 -invitatia 

5 x nr. acţiuni 10 x nr. acţiuni 

3.2. Membru în academii (Academia Română, Academia de 
Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă etc. ) 
Realizări: 

3.2.1. .............................................. 
3.2.2. ............................................. 

 -documente 
justificative 

50 x nr. realizări 100 x nr. realizări 

3.3. Doctor Honoris Causa 
Realizări: 

3.3.1. .............................................. 
3.3.2. ............................................. 

 -documente 
justificative 

25 x nr. realizări 50 x nr. realizări 

3.4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale (AGIR, 
asociațiile absolvenților etc.) 

Realizări: 
3.4.1. Membru SORGING (5 x 1)........................ 
3.4.2. ............................................. 

5 -documente 
justificative 
http://sorging.ro 
 

5 x nr. realizări 10 x nr. realizări 

3.5. Membru în comisii de doctorat 
Realizări: 

3.5.1. .............................................. 
3.5.2. ............................................. 

teză 
-documente 
justificative 5 x nr. realizări 10 x nr. realizări 

examene/ colocvii/ rapoarte de 
cercetare 

1 x nr. realizări 5 x nr. realizări 

3.6. Membru în colective de redacţie ale revistelor 
Realizări: 

3.6.1. ............................................. 
3.6.2. ............................................. 

a. reviste cotate ISI -documente 
justificative 

20 x nr. realizări 

b. reviste incluse în BDI (INSPEC, 
ZMATH, SCOPUS etc) 

10 x nr. realizări 

c. reviste neincluse în BDI 5 x nr. realizări 

3.7. Membru în comitete științifice naționale/ internaţionale/ de 
program (la congrese, conferinţe etc.) 

Realizări: 
3.7.1. .............................................. 
3.7.2. ............................................. 

 -documente 
justificative 

5 x nr. realizări 10 x nr. realizări 

3.8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetării 
ştiinţifice (proiecte CNCS, PNCDI II, FP7, Phare; centre de 
cercetare etc.) 
Realizări: 

3.8.1. .............................................. 
3.8.2. ............................................. 

 -contract 

5 x nr. acţiuni 10 x nr. acţiuni 

3.9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a procesului 
educaţional (ARACIS, EUA etc.) 
Realizări: 

3.9.1. .............................................. 
3.9.2. ............................................. 

 -contract 

5 x nr. acţiuni 10x nr. acţiuni 

http://sorging.ro/
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3.10. Membru în consilii naţionale de specialitate 
Realizări: 

3.10.1. .............................................. 
3.10.2. ............................................. 

 - invitatia 

15 x nr.comisii 

 

3.11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale / 
internaţionale / sesiuni invitate 
Realizări: 

3.11.1. .............................................. 
3.11.2. ............................................. 

a. Organizator principal (chairman) -documente 
justificative 10 15 

b. Membru în comitetul de organizare 
5 10 

3.12. Referent ştiinţific / expert naţional şi internaţional (pentru 
reviste, congrese etc.) 

Realizări: 
3.12.1. .............................................. 
3.12.2. ............................................. 

a. Reviste 
-documente 
justificative 

Reviste ISI: 10 x nr. referate  
Reviste BDI: 5 x nr. referate 

b. Conferințe 
Conferințe ISI: 5 x nr. referate 
Conferințe BDI: 3 x nr. referate 

3.13. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice 
universitare 
Realizări: 

3.13.1. .............................................. 
3.13.2. ............................................. 

a. de profesor şi conferenţiar 
-documente 
justificative 5 x nr. comisii 10 x nr. comisii 

b. de şef de lucrări şi asistent 5 x nr. invitatii 10 x nr. invitatii 

3.14. Membru în jurii, comisii, concursuri profesionale 
Realizări: 

3.14.1. Membru în comisia de jurizare a Concursului Ştiințific 
Studențesc de Comunicare Grafică (5 x 1) 2017..................... 

3.14.2. Membru în comisia de jurizare a Concursului Ştiințific 
Studențesc de Comunicare Grafică (5 x 1) 2018 
3.14.3. Membru în comisia de jurizare a Concursului Ştiințific 
Studențesc de Comunicare Grafică (5 x 1) 2019 
3.14.4. Membru în comisia de jurizare a Concursului Ştiințific 
Studențesc de Comunicare Grafică (5 x 1) 2020 
3.14.5  Membru în comisia de jurizare a Concursului Ştiințific 
Studențesc de Comunicare Grafică (5 x 1) 2021 

 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 

-documente 
justificative 

5 x nr. comisii 10 x nr. comisii 

3.15. Cercetător invitat pentru activităţi de cercetare în 
universităţi/firme de prestigiu  

Realizări: 

3.15.1. .............................................. 

3.15.2. .............................................. 

 -documente 
justificative 

5 x nr. invitatii 10 x nr. invitatii 

3.16. Cadru didactic invitat în programe ERASMUS (prelegeri) 

Realizări: 

3.16.1. ............................................... 

3.16.2. ............................................... 

 -documente 
justificative 

5 x nr. mobilități 

3.17.Cadru didactic care gestioneaza acorduri bilaterale 
ERASMUS 

Realizări: 

3.17.1. ............................................... 

 -documente 
justificative 

5 x nr. acorduri bilaterale gestionate 
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3.17.2. ............................................... 

3.18. Premii 

Realizări: 

3.18.1. .............................................. 

3.18.2. ............................................. 

Academia Română -documente 
justificative 

80 100 

Academia de Ştiinţe Tehnice, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă etc. 

60 100 

MECTS,CNCS 40 - 

Alte premii 10 20 

Total punctaj 30 = Σnational = Σinternational 

Total Criteriu 3 25 = Σnational + Σinternational 

TOTAL III 25 = Total Criteriu 3 - V3b 

4. Activitatea cu 
studenţii 

 
V4b: 
• 10 puncte prof.; 
•   7 puncte conf.; 
•   5 puncte ș.l. 

4.1. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti 
Realizări: 

4.1.1. Coordonator al lucrării „Metode de desfăşurare a unei 
sfere”, autori Şerban Ionuţ – Cristian (gr. 8106), Irofti Cosmin - 
Florian (gr. 8111) Fac. de Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific 
Studențesc de Comunicare Grafică 2017.......................... 

4.1.2. Coordonator al lucrării „Constucţia capului hexagonal al 
şurubului”, autor Gâtlan Constantin – Eduard (gr. 8111), Fac. de 
Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2017........................................ 

4.1.3. Coordonator al lucrării „Desfăşuratele unor corpuri”, 
autor Iftime Ionuţ – Alexandru (gr. 8105), Fac. de Mecanică (3 x 1 
/ 1), Concursul Ştiințific Studențesc de Comunicare Grafică 2017 

4.1.4. Coordonator al lucrării „Instalaţie de hrănire a 
animalelor de companie”, autor Ursu Vladlen (gr. 8105) Fac. de 
Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2018 

4.1.5. Coordonator al lucrării „Reprezentarea unui angrenaj 
conic AutoCAD 3D”, autor Ghidescu Dumitru (gr. 8105), Fac. de 
Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2018 

4.1.6. Coordonator al lucrării „Reprezentarea unui disc de 
frână SW”, autor Luchian Lucian - Valentin (gr. 8105), Fac. de 
Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2018 

4.1.7. Coordonator al lucrării „Reprezentare 3D AutoCAD a 
unor repere mecanice”, autor Ichim Ionuţ - Vasile (gr. 8107) Fac. 
de Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2019 

4.1.8. Coordonar al lucrării „Reprezentare 3D a unui disc de 
frână” autori Aniţa Teodor, Blăjuţ Andrei-Eduard (gr. 8104) Fac. de 
Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2021 

4.1.9. Coordonar al lucrării „Reprezentarea în proiecţie 
axonometrică a unui cart” autori Bilbor Gabriel – Andrei, Fânaru 
Marcelin – Daniel, Buhuş Vlăduţ - Răzvan (gr. 8104) Fac. de 
Mecanică (3 x 1 / 1), Concursul Ştiințific Studențesc de 
Comunicare Grafică 2022 

 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 

-documente 
justificative 

3 x nr. lucr./ nr. îndr. - 
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4.1.10. Coordonar al lucrării „Reprezentarea în proiecţie 
axonometrică a unui perforator de bandă” autori Coman Andrei – 
Alexandru, Ciupu Raul (gr. 8104) Fac. de Mecanică (3 x 1 / 1), 
Concursul Ştiințific Studențesc de Comunicare Grafică 2022 

3 

4.2. Pregătire pentru concursuri profesionale (pentru fazele 
naţională şi internaţională) 

Realizări: 
4.2.1. Pregătire pentru Concursul Naţional de Grafică 

Inginerească cu studentul Cantoriu Cristian (gr. 8108) Fac. de 
Mecanică (5 x 1) 

Premiul II la Concursul Naţional de Grafică Inginerească 2021 
pentru studentul Cantoriu Cristian (gr. 81018) Fac. de Mecanică (9 
x 1) 

4.2.2. ........................................ 

 
 
 
5 
 
 
9 

-documente 
justificative 
http://ugal.ro 
 

5 x nr. stud. participanţi  
7 x nr. menţiuni 
8 x nr. premii III 
9 x nr. premii II 
10 x nr. premii I 

10 x nr. participanţi 
14 x nr. menţiuni 
16 x nr. premii III 
18 x nr premii II 
20 x nr. premii I 

4.3. Conducere lucrări de absolvire2), licenţă (diplomă), disertaţie, 
doctorat ((inclusiv cotutelă, membri în echipa de îndrumare) 

Realizări: 
4.3.1. .............................................. 
4.3.2. ........................................ 

 -documente 
justificative 3 x ns 

5 x nm 
15 x nd 

6 x ns 
10 x nm 
30 x nd 

4.4. Îndrumare ani de studii 
Realizări: 

4.4.1. .............................................. 
4.4.2. ........................................ 

 -documente 
justificative 5 x nr. de ani de studii 

îndrumaţi 
- 

4.5. Organizarea de excursii de studii, prezentarea ofertei 
educaționale a universității în licee 

Realizări: 
4.5.1. ............................................ 
4.5.2. ............................................ 

 -documente 
justificative 

5 x nr. actiuni 

 

4.6. Activități cu studenți ERASMUS 
Realizări: 
4.6.1. ........................................... 
4.6.2. ........................................... 

a. pregatire si indrumare outgoing -documente 
justificative 2 x nr. studenti plasati 

b. tutoriat activitati stidentii incoming 5 x nr. studenti primiti 

Total punctaj 44 = Σnational = Σinternational 

Total Criteriu 4 39 = Σnational + Σinternational 

TOTAL IV 39 = Total Criteriu 4 - V4b 

5. Activitatea în 
comunitatea 
academică 

 
V5b: 

 15 puncte prof. 

 10 puncte conf.; 

 5 puncte ș.l.; 

5.1. Participare la mese rotunde, dezbateri organizate la nivelul 
facultății/ universității etc. 

Realizări: 
5.1.1. Participare la Zilele Universității 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
5.1.2. Participare la Zilele Ştiințifice Studențești, Fac. de 

Inginerie Chimică și Protecția Mediului, aprilie 2017, aprilie 2018, 
aprilie 2019, aprile 2021 

5.1.3. Participare la Festivalul Internațional al Educației edițiia 
2017, 2018, 2019, 2021 

 

 
 
 
5 
 
4 
 
 
4 
 
 

-adresa web 
http://tuiasi.ro 
 
 
 
http://icpm.tuiasi.
ro 
 
http://tuiasi.ro 

1 x nr. participări 5 x nr. participări 

5.2.Activitate în comisii 
Realizări: 

5.2.1. Membru în Consiliul de Departament (3 x 1) 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 

5.2.2. Membru în Comisia de Inventar a Departamentului (3 x 

a. departament (Consiliu 
Departament, comisie practică, 
finalizare studii etc.) 
 
 

 

3 x nr. comisii - 

http://ugal.ro/
http://tuiasi.ro/
http://icpm.tuiasi.ro/
http://icpm.tuiasi.ro/
http://tuiasi.ro/
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1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3. Membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 2019, 2020 

 
 
 
15 
 
15 

b. facultate (Consiliu Facultate, 
comisie promovare facultate, orar, 
coordonare programe internaţionale 
etc.) 
10 

5 x nr. comisii - 

c. universitate (Senat, Consiliu de 
Administraţie, CEAC, Comisie Etică 
etc.) 

7 x nr comisii - 

5.3.Coordonare programe de studii de licență/ masterat/ 
postuniversitare de formare continuă 
Realizări: 

5.3.1. .............................................. 
5.3.2. ....................................... 

a. coordonare elaborare rapoarte 
de autoevaluare pentru autorizare 
provizorie/ acreditare/ evaluare 
periodică/ aprobare 

 

20 x nr. programe coordonate - 

b. coordonator de program de studii 5 x nr. programe  - 

Total punctaj 53 = Σnational = Σinternational 

Total Criteriu 5 48 = Σnational + Σinternational 

TOTAL V 48 = Total Criteriu 5 - V5b 

TOTAL GENERAL 344,54 = Σ(TOTAL i)  unde i=I,II,III,IV,V 

 

 Data: 10 octombrie 2022 
 
 

 Funcția didactică / Nume și prenume Semnătura 

Cadru didactic Şef de lucrări dr. ing. Dănăilă Vanda - Ligia 
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Anexa nr. 3 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

 

Subsemnata Dănăilă Vanda - Ligia domiciliată în Iaşi, str. Ciurchi nr. 123, bl. E3, sc. C ap. 2, 

judeţul Iaşi, legitimată cu CI seria MZ nr. 391435, CNP 2610424221168, încadrată la 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii având funcţia didactică de şef de lucrări, declar pe 

propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin, sunt ȋntocmite conform 

Procedurii privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, PO.DID.11 şi că prin acestea sunt 

confirmate/ certificate activităţile pe care le-am desfășurat în perioada de referință. 

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este 

pedepsit conform legii. 

 

 

 

Data 10 octombrie2022 

       Semnătura  
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FIŞA DE VERIFICARE 
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de 
Lector universitar/ Şef de lucrări/ Cercetător ştiinţific III 

 
 
Candidat: Dănăilă Vanda - Ligia / Data naşterii: 24.04.1961 

Funcţia actuală: Șef de lucrări, Data numirii în funcţia actuală: 793/1.10.1996 

Instituţia: Institutul Politehnic ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Mecanică, Departamentul de 

Comunicare Grafică 

 
1. Studiile universitare de licenţă 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea absolvită 

– anul absolvirii 

D o m e n i u l / 
programul de studii 

(specializarea) 

Titlul 
acordat 

Media de 
şcolaritate  
(min.8.00) 

Media 
examenului 
de finalizare 
(min.9.00) 

1 Institutul Politehnic ”Gheorghe 
Asachi” Iași 
Facultatea de Mecanică – 1985 

Uitlaj Tehnologic 
Inginer 

diplomat 
9,69 10 

 
 
2. Studiile universitare de master* 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea absolvită 

– anul absolvirii 

D o m e n i u l /  
programul de studii (specializarea)  

Media de 
şcolaritate  
(min.9.00) 

Media 
examenului 
de finalizare 
(min.9.00) 

- - - - - 

* Absolventă de studii universitare de lungă durată (se echivalează cu studiile de master conf. Legii 1/2011, 
art. 153, alin. 2) 
 
3 Studiile de doctorat 

Nr. 
crt. 

Instituţia organizatoare de 
doctorat / Conducător de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada 

Titlul ştiinţific 
acordat 

1 Universitatea Tehnică 
”Gheorghe Asachi” Iași / 
Prof.dr.ing. Ioan Hopulele 

Ştiinţă tehnică/ Utilaj Tehnologic 1991-1999 
Doctor 
inginer 

 
 
3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Nr. 
crt. 

Ţara / I n s t i t u ţ i a 
D o m e n i u l / 

programul de studii (specializarea) 
Perioada 

Tipul de 
bursă 

1     

 
 
4. Grade didactice / profesionale 

Nr. 
crt. 

I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada 
Titlul/ postul didactic sau 
gradul/ postul profesional 

 Institutul Politehnic ”Gheorghe 
Asachi” Iași, Facultatea de 
Construcții și Arhitectură 

Catedra de Geometrie 
Descriptivă și Desen 

nov. 1989 – 
sept. 1990 

Asistent universitar 
suplinitor 

 Universitatea Tehnică ”Gheorghe 
Asachi” din Iași, Facultatea de 
Construcții și Instalații 

Catedra de Geometrie 
Descriptivă și Desen 

sept. 1990 – 
febr. 1996 

Asistent universitar 

3 Universitatea Tehnică ”Gheorghe 
Asachi” din Iași, Facultatea de 
Construcții și Instalații 

Catedra de Geometrie 
Descriptivă și Desen 

febr. 1996 - 
prezent 

Șef de lucrări 

 
5. Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
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Indicatori de performanţă 
Nr. 

minim 
realizări 

Nr. 
realizări 
candidat 

Nr. minim 

puncte 

Nr. 

puncte 
candidat 

R 
Articole/ studii publicate în reviste din țară/ 
străinătate, cu factor de impact/ indexate în BDI/ 
neindexate în BDI (R). 

4 60 

10 
puncte, 

calculate 
conform 

Anexei 3 

96,77 

V; 
 
B; 
A; 
 
P/ F 

Articole/ studii publicate în volumele manifestărilor 
ştiinţifice naționale/ internaționale indexate BDI/ 
neindexate BDI (V); 
Brevete de invenţie (B); 
Creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute 
din ţară/ străinătate (A); 
Membru în colective de proiectare/ cercetare/ 
dezvoltare (P/ F). 

5 36,77 

E 
Lucrare comunicată/ prezentată la seminar/ 
conferință/ workshop/ expoziţie 

  

Alte 
realizări 

 -  -  

Alte condiţii: 
─ deţine diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o ramură înrudită; 

 
 
 
          Candidat, 
 
 
        Șef lucr.dr.ing. Dănăilă Vanda – Ligia 

         




