
 
 
 
 

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR  

minimale necesare și obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de  

conferențiar pe perioadă nedeterminată/determinată (Comisia Medicină Veterinară)  

 
 
 

 I. DATE DESPRE CANDIDAT 

      

   Nume ……………………………… Prenume …….................................………………….., postul pentru 

care candidează………………....……………………..,  la Facultatea …………...........…………………………….……    

………………………………………………………………………………Departamentul .........................………………. 

..………………………....................................…….. poziţia în statul de funcţii ……………, Disciplina/disciplinele 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................... 

 

 

II. CONDIŢII MINIMALE OBLIGATORII 

 

1. Copie legalizată a diplomei de doctor, Seria.......nr............, eliberată cu nr..........din data .................................... 

2. Media de absolvire (calculată ca medie ponderată între media aritmetică de absolvire a anilor de studiu - 80% 

și media examenului de licență/diplomă - 20%), cel puţin 8,00   ………….............................................. 

3. Universitatea şi Facultatea absolvită ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 Specializarea/Program de studiu ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

III. Condiții minimale necesare și obligatorii de prezentare la concurs conform Ordinului MECT 6129 

/20.12.2016 cu modificările și completările ulterioare și a USAMVB ”Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

 

Domeniul de activitate 
Punctaj minimal obligatoriu  

Conferențiar 
Punctaj 
realizat 

A1. Activitatea didactică/profesională 180 puncte  

A2. Activitatea de cercetare 160 puncte  

A3. Recunoaştere și impactul activităţii 100 puncte  

TOTAL  A (A1+A2+A3) 440 puncte  

 
 

Tipul activității/Categorii și restricții Minim obligatoriu Realizat 

1 2 3

Cărți și capitole în 

cărți de specialitate 

Cărți / Monografii / 

Capitole ca autor 

Naţionale: minim 1  

1 carte în domeniul științific al postului 

scos la concurs ca prim autor/unic autor 
 

Material didactic / 

Lucrări didactice 

Manuale didactice 
2 manuale din care 1 de la ultima 

promovare 
 

Îndrumătoare de 

laborator / aplicații 
1 îndrumător, ca și coautor  

Articole* în reviste cotate ISI Thomson Reuters 

3 articole din care 2 cu FI cumulat = 1,0;   

1 articol de la ultima promovare; un 

singur articol poate fi echivalat cu 2 

articole în volume proceedings indexate 

ISI 

 

Articole* în volumele unor manifestări științifice 

indexate ISI proceedings / articole* publicate în 

rezumat în reviste și volumele unor manifestări 

științifice cotate ISI 

1 articol de ultima promovare; un articol 

ISI cu FI se echivalează cu 2 lucrări ISI 

Proceedings sau 2 rezumate ISI dar nu și 

invers 

 

1 articol în volume proceedings indexate 

ISI 
 

Articole* în reviste şi volumele unor manifestări 

ştiințifice indexate în alte baze de date 

internaționale** 

20 de articole din tematica disciplinelor 

postului, din care minimum 15 ca singur 

sau prim autor (1 articol ISI cu FI < 1,0 = 

3 articole indexate BDI, dar nu și invers; 

1 articol ISI cu FI ≥ 1,0 = 5 articole 

 



indexate BDI, dar nu și invers!) 

Granturi/proiecte 

câștigate prin 

competiție (1 

director/responsabil 

se echivalează cu 2 

membru, nu și 

invers) 

Director / responsabil 
1 grant câștigat prin competiție ca 

director / responsabil 
 

Membru în echipă 3  granturi - membru în echipă   

Citări în reviste ISI și BDI 15 citări din care 8 ISI  

*) Se vor lua în considerare doar articolele care se încadrează în tematica disciplinelor postului 
**) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor 
manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional 
precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplone, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, 
Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar. 

 
Subsemnatul/Subsemnata …..............................................declar că am specializarea atestată prin diplomă 
de licenţă sau echivalent în concordanţă cu structura disciplinelor din postul pentru care candidez. 
 
 

 Semnătura candidatului,  
 
        
 
 


