
 
 
 
 

FIŞA DE VERIFICARE  

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR de prezentare la concursul pentru postul de  şef lucrări/lector  universitar 

pe perioadă nedeterminată/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 .................................... 

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

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

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

 



4. Activitatea didactică și de cercetare: 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul 

Număr minim referinţe solicitate Număr referinţe  
realizate*

Total din care: Total din care:
unic/prim 

autor
autor 

principal
coautor unic/prim 

autor 
autor 

principal
coautor

1. 

Articole/studii ştiinţifice 
publicate în reviste de 
specialitate recunoscute, 
cel puţin indexate BDI 

10 4 - -     

2. 

Articole în extenso 
publicate în volume 
proceedings indexate ISI 

2 - 1 -     

care pot fi echivalate cu:  
Articole publicate în 
extenso în reviste cotate 
ISI cu factor de impact mai 
mare ca 0 
 

1 1   

3. 
Manuale (cu ISBN) în 
domeniul disciplinelor din 
postul scos la concurs 

1  

4. 
Caiete de laborator/lucrări 
practice/seminarii 

1  

* se va completa cu numărul de lucrări publicate 
 
 
III. PUNCTAJE OBȚINUTE DIN CRITERIILE MINIMALE OBLIGATORII ȘI ADIȚIONALE 

 

 CRITERIUL  

Punctaj Număr de 
referinţe 

Număr total 
de puncte 

A
C

T
IV

IT
A

T
E

 D
ID

A
C

T
IC

A
 

Manuale in edituri cu ISBN 
10 puncte/100pag   

Cursuri litografiate 
3 puncte/100pag   

Caiete de laborator/lucrări practice/seminarii
5 puncte/100pag   

Organizarea 
infrastructurii didactice 

si de cercetare 

Laboratoare, sera, 
solar, ateliere de 

proiectare
5 puncte/referinţă   

Câmpuri 
experimentale

5 puncte/referinţă   

Materiale didactice 
suport 

laborator/lucrări 
practice/seminarii 

3 puncte/referinţă   
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Cărţi ştiinţifice    

  

unic/prim autor 10 puncte/100 pag.   

coautor 5 puncte/100 pag.   

Lucrări ştiinţifice publicate    

Articole/studii ştiinţifice 
publicate în reviste de 
specialitate recunoscute, 
cel puţin indexate BDI 

unic/prim autor 4 puncte/lucrare   

coautor 2 puncte/lucrare   

Articole în extenso 
publicate în volume 
proceedings indexate ISI 

autor principal 6 puncte/lucrare   

coautor 3 puncte/lucrare   

Articole publicate în 
extenso în reviste cotate 
ISI cu factor de impact 
mai mare ca 0 

autor principal 8 puncte/lucrare   

coautor 4 puncte/lucrare   



Contracte de cercetare 
   

  

Director 
10 puncte x nr. de ani   

Colaborator 
  3 puncte x nr. de ani   

Brevete/cereri de brevete de invenție 

 
Brevete de invenție

15 puncte/brevet    

Cerere de brevet 
10 puncte/cerere   

A
LT

E
 

A
C

T
IV
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A

T
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Îndrumare lucrări de licenţa/diploma 2 punct/lucrare   

Decan de an 5 puncte   

Organizare manifestări ştiinţifice 5 puncte/activitate   

Articole/ activitati de propaganda 
1 punct/articol, 
activitate 

  

         
TOTAL …………………..puncte 

       
   

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,               
           
 
 
 


