
 
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de prezentare 

la concurs 
	

	
Funcția	

Didactică/de	
cercetare	

	
Cerințe	minimale	

Îndeplinire	
condiții	

Asistent universitar/ 
Cercetător ştiinţific 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale specifice funcţiei didactice de 
asistent universitar şi de cercetător științific, prevăzute de fiecare 
facultate, departament/ CRCD&Auto; 

a) - 
b) -	

Şef lucrări/ Lector 
univ./ Cercetător 
ştiinţific III 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale specifice funcţiei didactice de 
lector universitar/şef de lucrări universitar/ cercetător științific III, 
prevăzute de fiecare facultate, departament/ CRCD&Auto; 

a) - 
b) -	

 
Conferenţiar univ./ 
Cercetător 
Ştiinţific II 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale specifice funcţiei didactice de 
conferenţiar universitar / cercetător științific II , cf. OM nr. 6129 din 
20.12.2016 
c) Îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor 
didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar 
/cercetător științific II, prevăzute de fiecare facultate, departament/ 
CRCD&Auto; 
d) Implicarea în activități de dezvoltare instituțională în cadrul 
organizației / organizațiilor în care a activat candidatul pe parcursul 
vieții profesionale, dovedită cu înscrisuri. 

a) - 
b) - 
 
 
c) - 
 
 
d) -	

Profesor univ./ 
Cercetător științific 
I 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale specifice funcţiei didactice de 
profesor universitar/ cercetător științific I, cf. OM nr. 6129 din 
20.12.2016. 
c) Îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, 
specific funcţiei didactice de profesor universitar/ cercetător științific I, 
prevăzute de fiecare facultate, departament/ CRCD&Auto; 
d) Implicarea în activități de dezvoltare instituțională în cadrul 
organizației / organizațiilor în care a activat candidatul pe parcursul 
vieții profesionale, dovedită cu înscrisuri. 

a) DA 
b) DA 
 
 
c) DA 
 
 
d) DA	

	
Funcția	

Didactică/de	
cercetare	

	
Cerințe	minimale	

Îndeplinire	
condiții	

Asistent cercetare a) îndeplinirea condițiilor stabilite în art. 301, alin(6) din Legea nr. 
1/2011 cu completările și modificările ulterioare; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale conform Legii nr. 319/2003 cu 
completările și modificările ulterioare; 

a) - 
 
b) -	

La acest tabel se atașează din partea fiecărei facultăți grilele cu punctajul minimal (pe categorii de lucrări). 
 
 
 
 

Canditat, 
Conf.univ.dr.habil.	Mihaela	Loredana	BĂLILESCU	


