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Anexa 6 

  

STRUCTURA ACTIVITĂȚII CANDIDATULUI care participă 

             la concursul pentru postul de asistent universitar/asistent cercetare pe perioadă determinată 

 

 

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

sau adeverință student doctorand cu frecvență nr.................................. din data ......................... 

2. Media de absolvire (media aritmetică dintre media de absolvire a facultății și media de promovare a 

examenului de licență/diplomă (cel puțin 8,00) 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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III. ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ, RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 
 
1. ACTIVITATE DIDACTICĂ (A 1)  

 
 
1.1. Manuale în edituri/ cursuri litografiate 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN 10 puncte/100 pagini  Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

- în dosar se va ataşa manualul/cursul 
 

1.2. Îndrumătoare lucrări practice 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN 5 puncte/100 pagini Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

- în dosar se va ataşa caietul 
 
 
1.3. Organizarea infrastructurii didactice și de cercetare 
 
1.3.1.Laboratoare, seră, solar, ateliere de proiectare 
 

Nr.crt. Denumirea 
infrastructurii 

5 puncte/ referință Nr. de puncte 

    
  PUNCTAJ TOTAL  

  - se va atașa cerificarea conducerii facultății 
 
1.3.2. Câmpuri experimentale 
 

Nr.crt. Denumirea 
infrastructurii 

5 puncte/ referință Nr. de puncte 

    
  PUNCTAJ TOTAL  

- se va atașa cerificarea conducerii facultății 
 
1.3.3. Materiale didactice suport lucrări practice și seminarii 
 

Nr.crt. Denumirea 
infrastructurii 

3 puncte/ referință Nr. de puncte 

    
  PUNCTAJ TOTAL  

- se va atașa cerificarea conducerii facultății 
 

 
PUNCTAJ TOTAL  A 1   

 
 
2. ACTIVITATEA DE CERCETARE (A 2) 
 

2.1. Cărţi științifice 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul, editura/ ISBN Calitatea 
(prim autor/coautor) 

Prim autor: 10 puncte/100 
pagini 
Coautor (contribuție minim 
50%): 5 puncte/100 pagini 

Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

 -în dosar se va ataşa cartea 
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2.2. Lucrări științifice publicate 
2.2.1 Lucrări cotate Isi sau publicate în ISI proceedings 

 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; nr. volum, 
anul, factorul de impact) 

Calitatea 
 

6 puncte/lucare 
 

      
PUNCTAJ TOTAL  

  - copii ale lucărilor se vor anexa la dosar 
 
 
 2.2.2. Articole/ studii științifice (Cerințe minime: 4 articole, din care minim 3 în domeniul postului, publicate în reviste de 
specialitate recunoscute, cel puțin BDI; minim 1 lucrare ca prim autor) 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; nr. volum, 
anul) 

Calitatea 
 

4 puncte/lucrare 
 

      
PUNCTAJ TOTAL  

  -copii ale lucărilor şi după baza de date se vor anexa la dosar 
 

2.3. Contracte de cercetare  
  
2.3.1.Director  
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Tipul grantului Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/proiectului (EUR) 

10 x nr. ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
    - se va anexa copia contractului 
 

2.3.2. Colaborator  
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Tipul 
grantului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/proiectului 

(EUR) 

3 x nr. ani de 
desfăşurare 

Nr.de 
puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
   - se va anexa copia contractului 

 
 
 

PUNCTAJ TOTAL  A 2   
 
 
3. ALTE ACTIVITĂȚI (A 3) 
 

3.1. Îndrumare lucrări de licență/diplomă 

   - se va anexa copie după coperta lucrării 
 
3.2. Decan de an  

- se va anexa adeverință care atestă calitatea 
 

Nr. 
crt. 

Titlul lucrării Numele și prenumele 
absolventului/facultatea/ 

specializarea 

1 puncte/lucrare 

    
PUNCTAJ TOTAL   

Nr. crt. Facultatea/specializarea/anul de studiu 5 puncte 

   
PUNCTAJ TOTAL  
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3.3. Organizare sesiuni științifice 

   - se va anexa copie după comitetul de organizare/adeverință care atestă calitatea 
 

 
3.4. Articole/activități de propagandă 

   - se va anexa copie după documente care atestă publicarea articolului/desfășurarea activității 
 
 

PUNCTAJ TOTAL  A 3   
 
 

PUNCTAJ TOTAL A = A 1 + A2 + A3  
 
 
 
Notă: 

*) 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,  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea evenimentului  Perioada și locul de desfășurare 5 puncte/activitate 

    
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea articolului/activității  Locul publicării/Perioada și locul 
de desfășurare a activității 

1 punct/articol, activitate 

    
PUNCTAJ TOTAL  


