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Criterii specifice FECC pentru ocuparea unui post de
asistent sau sef de lucrari

1. Media de absolvire (fara examen de licenta): minim 7.50
2. Media de la examen de licenta: minim 8.50
3. Indeplinirea cerintei de punctaj minim din grila de evaluare:
GRILELE DE EVALUARE pentru participarea la concurs pe un post de:
a) asistent
Tip
Denumire
lucrare

Numar minim de lucrări

MATERIALE PUBLICATE
I
D

Ris
Rio
Rns
Rno
Vi
Vn

Pn
Pi
F
E

Culegeri şi Îndrumare publicate
Alte lucrări publicate: capitole publicate în volume colective, capitole teoretice
redactate, sisteme de laborator funcţionale etc.
ARTICOLE / STUDII PUBLICATE
Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute
Alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională.
Reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS
Alte reviste de specialitate de circulaţie naţională
Volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute
Volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale
CONTRACTE ŞI RAPOARTE ŞTIINŢIFICE
Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe bază de
contract/grant, in tara ( nationale).
Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe bază de
contract/grant, in strainatate (internationale).
Alte lucrări de cercetare – dezvoltare
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NEPUBLICATE
Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, conferinţe, etc

-

1/0

0/1
1

5
Punctaj minim pentru înscriere la concurs
Nota: 0/1 sau 1/0 inseamna indeplinirea numarului minim de lucrari (1) la una din sectiunile mentionate

b) şef lucrări / lector
Tip
lucrare

Denumire
CĂRŢI PUBLICATE (C)
ALTE MATERIALE PUBLICATE

I
D

Ris
Rio
Rns
Rno
Vi
Vn

Pn
Pi
F
E

Culegeri şi Îndrumare publicate
Alte lucrări publicate: capitole publicate în volume colective, capitole teoretice
redactate, sisteme de laborator funcţionale etc.
ARTICOLE / STUDII PUBLICATE
Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute
Alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională.
Reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS
Alte reviste de specialitate de circulaţie naţională
Volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute
Volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale
CONTRACTE ŞI RAPOARTE ŞTIINŢIFICE
Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe bază de
contract/grant, in tara ( nationale).
Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe bază de
contract/grant, in strainatate (internationale).
Alte lucrări de cercetare – dezvoltare
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NEPUBLICATE
Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, conferinţe, etc

2/1/0

2

1
0/1/2
3

20
Punctaj minim pentru înscriere la concurs
Nota: 0/1/2 sau 2/1/0 inseamna indeplinirea numarului minim de lucrari (2) la una sau ambele sectiunile
mentionate

Criterii specifice FECC
pentru promovare pe post de conferențiar
1. Crearea si dezvoltarea unui laborator didactic sau de cercetare.
Se include in dosar o confirmare scrisa (in care se mentioneaza punctajul total) semnata de seful
ierarhic de la locul de munca.
Punctaj: 20/40 puncte pentru fiecare laborator didactic/cercetare confirm.
2. Iniţiative în cercetare stiintifica (granturi si contracte de cercetare eligibile depuse).
Se include in dosar o confirmare scrisa (in care se mentioneaza punctajul total) semnata de seful
ierarhic de la locul de munca. Se includ in dosar dovezile pe baza carora s-a calculat punctajul.
Punctaj: 5/10 puncte pentru fiecare confirmare semnata pentru propuneri eligibile depuse la nivel
national/international.
3. Iniţiative în cercetare educationala (proiecte europene eligibile depuse si mobilitati efectuate
impreuna cu studentii).
Se include in dosar o confirmare scrisa (in care se mentioneaza punctajul total) semnata de seful
ierarhic de la locul de munca. Se includ in dosar dovezile pe baza carora s-a calculat punctajul.
Punctaj: 3/5 puncte pentru fiecare mobilitate efectuata / proiect european eligibil depus.
4. Organizarea şi/sau co-organizarea unor acţiuni ştiinţifice studentesti sau academice cu impact si
rezultate la nivel naţional şi internaţional.
Se include in dosar o confirmare scrisa (in care se mentioneaza punctajul total) semnata de seful
ierarhic de la locul de munca. Se includ in dosar dovezile pe baza carora s-a calculat punctajul.
a. Sesiuni ştiinţifice studenţeşti
Punctaj: 1/2/3/5 puncte pentru fiecare an ca membru in comitetul de organizare sau comisiile din
sectiuni ale sesiunilor ştiinţifice studenţeşti organizate la nivel local/regional/national/international
b. Cerc stiintific studentesc
Punctaj: 1/2 puncte pentru fiecare an ca membru/responsabil in comitetul de coordonare stiintifica al
cercului stiintific studentesc
c. Concurs profesional studentesc
Punctaj: 1/2/3/5 puncte pentru fiecare an ca membru in comitetele de organizare al concursurilor
profesionale studentesti organizate la nivel local/regional/national/international
d. Rezultate obținute in activitatile mentionate la punctele 4 a-c.
Punctaj: 0.25/0.5/1/1.5 puncte pentru fiecare diploma obtinuta de studenti indrumati stiintific:
mentiune/III/II/I
e. Organizarea şi/sau co-organizarea unor manifestari stiintifice locale/national/workshop exploratoriu
(cu participare internationala)
Punctaj: 0.5/2/4 puncte pentru fiecare an ca membru in comitetele de organizare ale manifestari
stiintifice locale/nationale/ workshop exploratoriu (cu participare internationala)
f. Organizarea şi/sau co-organizarea unor manifestari stiintifice internationale BDI
Punctaj: 1/3/5/7 puncte pentru fiecare an ca membru in comitetul sectiunii/comitetul de organizare/
program chair/co-chair ale manifestari internationale BDI
g. Organizarea şi/sau co-organizarea unor manifestari stiintifice internationale ISI WoK
Punctaj: 3/5/7/9 puncte pentru fiecare an ca chair al sectiuniilor conferintei/ membru in comitetul de
organizare/ program chair/co-chair ale manifestari internationale BDI

h. Iniţiative in organizarea unor workshopuri/sectiuni speciale/tutoriale in cadrul unor manifestari
stiintifice national/internationale BDI/internationale ISI WoK
Punctaj: 1/3/5 puncte pentru fiecare an ca membru in comitetele de organizare ale manifestari stiintifice
national/internationale BDI/internationale ISI WoK
i. Rezultate obținute in activitatile mentionate la punctele 4 e-h.
Punctaj: 1/3/5/7 puncte pentru fiecare diploma obtinuta: mentiune/III/II/I(sau best paper)
5. Voluntariat academic la nivel naţional şi internaţional.
Se include in dosar o confirmare scrisa (in care se mentioneaza punctajul total) semnata de seful
ierarhic de la locul de munca. Se includ in dosar dovezile pe baza carora s-a calculat punctajul.
a. Recenzor pentru reviste
Punctaj: 0.25/0.5/1/1.5 puncte pentru reviste neindexate/indexate in baze de date internationale (BDI)
care nu sunt mentionate in criteriile CNATDU/ indexate in BDI – CNATDU/ indexate ISI WoK
b. Referent in comisii de indrumare doctoranzi si finalizare teza.
Punctaj: 2/10 puncte pentru participarea in comisie examen sau referat doctorat/comisie finalizare teza
doctorat
c. Membru/secretar in comisii de finalizare studii.
Punctaj: 2/4/6 puncte pentru participarea in comisii de finalizare studii in calitate de
membru/secretar/presedinte
d. Atragerea de fonduri pentru sustinerea activitatilor didactice, stiintifice si de cercetare de la
locul de munca, prin depunerea de aplicatii in cadrul unor competitii nationale (diferite de cele
mentionate in criteriile CNATDU), contracte cu mediul economic, respectiv prin atragerea de
sponsorizari.
Punctaj: 1/2/3 puncte pentru fiecare 1000 lei atrasi in cadrul unor competitii nationale (diferite de cele
mentionate in criteriile CNATDU) / contracte cu mediul economic / sponsorizari
e. Indrumare stiintifica sau activitate stiintifica efectuata
Punctaj: 0.25 puncte pentru proiect de finalizare studii îndrumat / raport stiintific scris in cadrul
activitatii de serviciu de la locul de munca;
f. Gradul de implicare in activități specifice desfasurate la locul de munca, nominalizate si
apreciate de seful ierarhic (activitati care nu sunt sarcini de serviciu curente, apar periodic sau
atunci cand e cazul si nu sunt remunerate, dar sunt necesare pentru buna desfășurare a
activitatilor institutiei sau companiei). Pentru candidatii proveniti din mediul universitar,
preuniversitar si institute de cercetare se nominalizeaza urmatoarele activitati: Participarea în
comisiile de acreditare ale programelor de studii, ale centrelor de cercetare, comisii concursuri
si grade didactice, dezvoltarea unei directii de cercetare sustinut de un colectiv, proiectare si
implementarea de produse aplicate in mediul economic sau care au fost premiate la targuri si
expozitii de profil, de promovare a imaginii institutiei, inclusiv alte actiuni constructive propuse
de candidat)
Punctaj: maxim 30 puncte
Punctaj minim Suma Criterii 1-5: 130

Criterii specifice FECC
pentru promovare pe post de profesor

1. Sa fie abilitat
Punctaj: 50 puncte
2. Sa detina al doilea doctorat
Punctaj: 50 puncte
3. Sa prezinte recomandari din partea decanilor sau directorilor de la facultatile de profil din tara si
strainatate, respectiv din partea unor personalitati in domeniu (indice Hirsh > 5)
Punctaj: 5/10/20 puncte pentru o recomandare din partea decanilor sau directorilor de la
facultatile de profil din tara / strainatate/ personalitati in domeniu (Hirsh > 5)
Punctaj minim Suma Criterii 1-3: 100

