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Anexa 4 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs 

CANDIDAT: ş.l. dr. ing. BELU Nadia 

Postul: Conferențiar, nr. 11, Dep. Fabricație și Management Industrial, Facultatea de Mecanică și Tehnologie 

 

Data: 27.07.2020      Candidat, 

ş.l. dr. ing. BELU Nadia  

Cerințe minimale Îndeplinire condiții 

a) Deținerea diplomei de doctor 
Diploma de doctor în domeniul Inginerie industrială, nr. 436 / 24.11.2014, emisă 

de Universitatea Politehnica din București 

b) Îndeplinirea standardelor  

minimale specifice funcţiei 

didactice de conferenţiar universitar 

/ cercetător științific II , cf. OM nr. 

6129 din 20.12.2016 

Standarde îndeplinite, conform Comisiei Inginerie industrială şi management, Anexa nr. 16,  
OM 6129 / 20.12.2016 

Condiții minimale [punctaj] 
Minim 

prevăzut 
Realizat 

A1. Activitatea didactică și profesională 80 98.50 
A2. Activitatea de cercetare 150 648.57 
A3. Recunoașterea impactului activității 50 564.19 

TOTAL 280 1311.26 

Condiții minimale obligatorii pe subcategorii [număr] 
Minim 

prevăzut 
Realizat 

A1 

1.1Cărţi/ manuale/ 

monografii/ capitole în 

cărţi de specialitate 

1.1.1 Cărți / manuale / monografii / 

capitole ca autor  

Conferenţiar: minimum 1 prim autor 
1 4 (1) 

1.2  Alte materiale 

didactice  - inclusiv în 

format electronic 

1.2.1 Suporturi de curs / îndrumare 

-  Conferențiar: minimum 2, din care 1 

prim autor;   
2 9 (3) 

A2 

2.1. Articole indexate în reviste ISI 

Thomson Reuters si învolumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate ISIThomson 

Reuters, vizibile în baza de date , de la 

ultima promovare 

Conferenţiar :  
min. 5 artic., din 

care 1 în reviste, 

min. 2 ca autor 

princ. 

5 

2 autor 

princip. 

1 în 

revistă 

39 

9 autor 

princip. 

1 în 

revistă 

2.2. Articole în reviste si volumele unor 

manifestări științifice indexate în alte baze 

de date internaționale , de la ultima 

promovare 

Conferenţiar:  

minim 5 
5 39 

2.5  Granturi/proiecte câștigate prin 

competiție sau contracte cu mediul socio-

economic (în valoare de minimum 25000 lei, 

justificată cu documente care să ateste 

încasarea sumei) 

Conferenţiar: 

min. 1 Director 

sau 2 

Responsabil 

1D sau 

2R 
2R 

 

Anexată: fișa de calcul și de susținere a îndeplinirii standardelor minimale 

specifice domeniului, în acord cu realizările menționate. 

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; 

Standarde îndeplinite.  

La Facultatea de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și 

Management Industrial, standardele minimale de ocupare a posturilor didactice de 

conferențiar universitar sunt identice cu standardele minimale prevăzute în OM 

6129 / 20.12.2016. 

d) Implicarea în activități de 

dezvoltare instituțională în cadrul 

organizației / organizațiilor în care a 

activat candidatul pe parcursul vieții 

profesionale, dovedită cu înscrisuri. 

Standarde îndeplinite. Înscrisurile atașate la dosar certifică implicarea candidatului 

în activități de dezvoltare instituțională în cadrul organizației / organizațiilor în care a 

activat candidatul pe parcursul vieții profesionale. 
 


