
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI  
Facultatea  de Științe 
Departamentul de Științe Economice 
Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar angajat pe perioadă determinată, 
poziția 38  
Disciplinele: Analiza economică a sistemelor de producție, Evaluarea riscului şi asigurări în 
transporturi, Asigurări şi reasigurări, Planificare strategică, Evaluarea economică a accidentelor de 
muncă și bolilor profesionale, Marketing 

 
 

FIŞĂ DE VERIFICARE 
a îndeplinirii standardelor Universităţii din Petroşani de prezentare la concursul  pentru 

postul de asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
 
 

CANDIDAT: drd. PĂUN ANA-PETRINA  
 
a) deţinerea diplomei de doctor/adeverinței de doctorand în domeniul disciplinelor din postul scos la concurs: 
 
 

Deţinere 
diplomă/adeverinţă 

Domeniul de ştiinţă Anul obţinerii Locul 
Îndeplinirea 

criteriului DA/NU 
Adeverință Inginerie industrială - Universitatea din Petroșani  

 
b) specializarea candidatului: 
 

Studii superioare 
de specialitate 

Specializarea/ 
Domeniul de ştiinţă 

Anul obţinerii 
diplomei de 

absolvire 
Locul 

Îndeplinirea 
criteriului DA/NU 

Licență 

Contabilitate și 
informatică de 
gestiune/Științe 

Economice 

2004 Universitatea din Petroșani  

 
c) media generală de absolvire1) a studiilor de licenţă - minim 7.50; 
 
 

Specializarea sau 
programul de 

studii  

Media anilor de 
studii 

Media examenului de 
finalizare a studiilor 

Media generală de 
absolvire 

Îndeplinirea 
criteriului DA/NU 

Contabilitate și 
informatică de 

gestiune 
9,82 10,00 9,91  

 
d) media generală de absolvire a studiilor de masterat - minim 8.00 (condiţie obligatorie numai pentru absolvenţii 

cursurilor universitare efectuate după Legea 288/2004); 
 
 

Denumirea 
programului de 

masterat 

Anul obţinerii 
diplomei de 

absolvire 
Locul 

Media generală 
de absolvire 

Îndeplinirea 
criteriului DA/NU 

Management 
financiar 

2007 Universitatea din Petroșani 9,82  

 
e) îndeplinirea standardele minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar 

angajat pe perioadă determinată în conformitate cu tabelul centralizator de mai jos: 
 

                                                
1)  Media generală a de absolvire a studiilor de licenţă este media aritmetică a mediei anilor de studii şi a mediei de 

finalizare a studiilor. În cazul persoanelor care au absolvit două sau mai multe facultăţi, se ia în considerare media 
generală de absolvire a programului de studii cel mai apropiat de domeniul şi conţinutul postului scos la concurs. 



 

Nr. 
crt. 

Standard minimal 
obligatoriu 

Punctaj Justificare 
Îndeplinire 
standard 
DA/NU 

1. 5 articole publicate în 
reviste indexate în baze de 
date internaționale (BDI) 
sau 1 articol publicat în 
reviste cotate ISI 

6 pct./articol/autor pentru 
articole în reviste indexate 
BDI 

23 articole publicate în reviste 
indexate în baze de date 
internaționale conform listei de 
lucrări b1-b23, acumulând un 
punctaj de 76 puncte 

 

15 pct./articol/autor pentru 
articole în reviste cotate 
ISI 

3. 3 lucrări științifice 
publicate în volumele unor 
manifestări științifice din 
țară/ străinătate sau 1 
lucrare științifică publicată 
în ISI Proceedings 

3 pct./lucrare/autor pentru 
lucrări în volumele 
manifestărilor științifice 
din țară/ străinătate 

11 lucrări științifice publicate în 
volumele unor manifestări 
științifice din țară/ străinătate, 
acumulând un punctaj de 18,25 
puncte 

 

8 pct./lucrare/autor pentru 
lucrări în ISI Proceedings 

 

                                                                                                                             PUNCTAJ TOTAL   94,25 pct. 
 

NOTĂ: Fişa de verificare se completează de către candidat, mai puţin ultima coloană "Îndeplinirea criteriului DA/NU" 
care se completează de către Universitatea din Petroşani cu "DA" sau "NU". 

 
Candidat asist. cercetare Păun Ana-Petrina ________________   
  

Având în vedere gradul de îndeplinire a standardelor Universităţii din Petroşani de 
prezentare la concursul de asistent universitar angajat pe perioadă determinată, candidata PĂUN 
ANA-PETRINA îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului nr. 38 din 
statul de funcţii al Departamentului de Științe Economice. 
 
Confirm autenticitatea,  
 
Directorul Departamentului conf.univ.dr. Isac Claudia, ________________ 

 


