
Anexa 4 
 

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs 
Asist. Univ. dr. Enache Ion-Sebastian 

 
Funcţia 

 
Cerinţe minimale Îndeplinire 

 Asistent/ 
Cercetător 
științific 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale de 
ocupare a posturilor didactice, specifice 
funcţiei didactice de asistent universitar și de 
cercetător ştiinţific, prevăzute de FSEFI 
 

a)  
b)  
 
 
 

Sef lucrări/ 
Lector 
univ./ Cercetător 
științific III 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale de 
ocupare a posturilor didactice și de cercetare, 
specifice funcţiei didactice de lector 
universitar/şef de lucrări 
universitar/cercetător științific III, prevăzute 
de FSEFI 

 

a) DA 
b) DA 
 
 
 
 
 

Conferenţiar 
univ./cercetător 
științific II 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale specifice 
funcţiei didactice de conferenţiar 
universitar/cercetător științific II, conform OM 
nr. 6129/20.12.2016; 
c) implicarea în activităţi de dezvoltare 
instituţională în cadrul 
organizaţiei/organizaţiilor în care a activat 
candidatul pe parcursul vieţii profesionale 
dovedită cu înscrisuri. 

a) 
b) 
 
 
 
 
c) 

Profesor univ./ 
Cercetător 
științific I 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale 
specifice funcţiei didactice de profesor 
universitar/cercetător științific I, conform 
OM nr. 6129/20.12.2016; 
c) implicarea în activităţi de dezvoltare 
instituţională în cadrul 
organizaţiei/organizaţiilor în care a activat 
candidatul pe parcursul vieţii profesionale 
dovedită cu înscrisuri. 

a) 
b) 
 
 
 
 
c) 

 
Funcţia 

de cercetare 
Cerinţe minimale 

Îndeplinire 
condiţii 

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 grilele cu punctajul minimal (pe categorii de lucrări). 
 

CANDIDAT, 
................................................ 



 

STANDARDELE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR 

DIDACTICE/CERCETARE SPECIFICE FSEFI PENTRU OCUPAREA 

UNUI POST DE ASISTENT SAU LECTOR/ ŞEF DE LUCRĂRI, 

VALABILE ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018: 

 

1. Media de absolvire (fără examen de licenţă): minim 7.50 - ÎNDEPLINIT 
Media de absolvire 9,45 – conform foaie matricolă absolvire facultate  

2. Media de la examen de licenţă: minim 8.50 – ÎNDEPLINIT 
Media la examenul de licență 10 – conform diplomă licență  

3. Îndeplinirea la solicitarea de ocupare a unui post de asistent universitar a 
cerinţei minimale de deţinere a diplomei de doctor şi obţinerea notei minime 8.00 
la proba scrisă. 
4. Îndeplinirea la solicitarea de ocupare a unui post de lector/ şef de lucrări a 
cerinţei minimale de deţinere a unei lucrări didactice în domeniul disciplinelor din 
post, tipărită de o editură recunoscută, cu ISBN  – ÎNDEPLINIT 

1.  Enache Ion-Sebastian, Strategii formative în educația fizică a studenților din 
învățământul de neprofil, Editura Universității din Pitești, ISBN 978-606-560-591-
6, 197 pagini., 2018. – Lucrare didactică în domeniul Educației Fizice  

2. Enache Ion-Sebastian, Șah. Note de curs, Editura Universității din Pitești, ISBN 
978-606-560-634-0, 103 pagini, 2019. Lucrare didactică în domeniul Șah 

 
II) LECTOR UNIVERSITAR / ȘEF DE LUCRĂRI 

Nr. 
categorie 

Categoria / subcategoria 
activităţii de cercetare 

ştiinţifică 

Punctaj/Nr. 
lucrări/ Nr. 

autori 

C1 

A. Cărţi şi capitole în cărţi 
 A.1 de specialitate, 

internaţionale (autor) - 

 A.2 de specialitate, 

naţionale (autor) - 

 A.3 de specialitate, 

internaţionale (editor) - 

 A.4 de specialitate, 

naţionale (editor)  - 

 A.5 Lucrare didactică în 

domeniul disciplinelor 

din post 
8/2/1 

C2 
 B. Lucrări (articole) ISI/ BDI  

 B.1 în reviste cotate ISI - 



 B.2 în volume indexate 

ISI Proceedings - 

 B.3 în reviste/volumele 

unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI 
216/36 

 C. Lucrări (articole) 
neindexate 

 

 C.1 în reviste 8/2 

 C.2 în volumele 

manifestărilor ştiinţifice 9/3 

 D. Brevete de invenţie - 
 E. Granturi/ proiecte de 
cercetare 

 

 E.1 câştigate prin 

competiţie internaţională - 

 E.2 câştigate prin 

competiţie naţională - 

 E.3 cu mediul socio-

economic - 

TOTAL 241 PUNCTE 
 


