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UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 
Facultatea INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ 
Departamentul INGINERIE MECACANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI 
Concurs pentru ocuparea postului de Şef lucrări, poz. 37 
Disciplinele: Mecanică I,  

       Mecanică II,  
       Rezistenţa materialelor,  
       Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii I, II 

publicat în M. O. al României nr. 1647  partea a III-a, din data de  24.11.2017. 
 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii din Petroşani de prezentare la concursul  pentru 

postul de Şef lucrări 

 
CANDIDAT: ITU V. RĂZVAN-BOGDAN 
 
a) deţinerea diplomei de doctor, cu respectarea Standardelor specifice comisiilor de specialitate ale ARACIS, în funcţie 
de domeniul fundamental al postului scos la concurs; 
 

Domeniul de ştiinţă 
Anul obţinerii 

diplomei de doctor 
Locul 

Îndeplinirea 
criteriului DA/NU 

Ştiinţe inginereşti 2012 Universitatea din Petroşani  
 

b) specializarea candidatului în concordanţă cu disciplinele din structura postului scos la concurs; 
 

Studii superioare 
de specialitate 

Specializarea/ 
Domeniul de ştiinţă 

Anul obţinerii 
diplomei de absolvire 

Locul 
Îndeplinirea 

criteriului DA/NU 

Studii universitare 
de lungă durată 

Ingineria mediului în 
industrie / Ştiinţe 

inginereşti 
2006 

Universitatea din 
Petroşani 

 

Studii de licenţă 

Tehnologia 
construcţiilor de 
maşini / Ştiinţe 

inginereşti 

2016 
Universitatea din 

Petroşani 
 

 
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 

Ingineria mediului / 
Ingineria mediului în 

industrie 
8,64 10 9,32  

Inginerie industială / 
Tehnologia 

construcţiilor de 
maşini 

9,39 10 9,69  

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 

Managementul 
securităţii şi 

sănătăţii în muncă 
2009 

Universitatea din 
Petroşani 

9,28  

                                                 
5) 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.. 
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e) îndeplinirea standardele minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de șef lucrări în 
conformitate cu tabelul centralizator de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Standard minimal obligatoriu Punctaj Justificare  Îndeplinire standard 
DA/NU 

50 pct./articol/autor 
pentru articole în 
reviste cotate ISI 
(50/3+50/3+50/3) 
50 puncte 

1. 2 articole publicate în reviste cotate 
ISI şi în volume indexate ISI 
Proceedings* (candidatul poate avea 
calitatea de autor sau co-autor) 
sau 
1 articol publicat în reviste cotate ISI 
sau în volume indexate ISI 
Proceedings 
şi 5 articole publicate în reviste 
indexate în baze de date 
internaţionale (BDI) 
(candidatul poate avea calitatea de 
autor sau co-autor)* 

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

Se va face 
referire la 
numărul şi 
indicativul 
articolelor 
respective 
din lista de 
lucrări 
 
 
Dh1, Dh2, 

Dh3 

 

2. 5 articole publicate în reviste 
indexate în baze de date 
internaţionale (BDI) 
(candidatul poate avea calitatea de 
autor sau co-autor) 

20 pct./articol/autor 
pentru articole în 
reviste indexate BDI 
(20/2+20/2+20/2+20/2+
20/2+20/2+20/3+20/3+ 
20/3) 
80 puncte 

Se va face 
referire la 
numărul şi 
indicativul 
articolelor 
respective 
din lista de 
lucrări 
 
Dd1, Dd2, 

Dd3, Dd4, 

Dd5, Dd6, 

Dd7, Dd8, 

Dd9 
 

 

40 pct. / contract 
pentru director de 
contract 
20 pct. / contract 
pentru membru în 
colectiv 
 
 
20 puncte 
 

3. Director/membru în colectivul de 
realizare la unui contract de 
cercetare/grant (inclusiv PODSRU şi 
altele asimilabile dacă este cazul) 
sau 
1 carte publicată cu ISBN la o editură 
recunoscută CNCS/ CNCSIS, sau la o 
editură internaţională, pe o tematică 
din domeniul fundamental al postului 
(candidatul poate avea calitatea de 
autor sau co-autor) 
sau 
1 lucrare didactică aplicativă (caiet 
de seminar sau îndrumător de 
laborator/ culegere de probleme/ 
îndrumător de proiect), publicată cu 
ISBN la o editură recunoscută CNCS/ 
CNCSIS, sau la o editură 
internaţională, pe o tematică din 
domeniul fundamental al postului 
(candidatul poate avea calitatea de 
autor sau co-autor) 

40 pct. / 100 pagini / 
autor 

F1  

* Doar unul dintre cele 2 articole publicate în reviste cotate ISI sau Procedings-uri ISI poate fi echivalat cu 5 articole 
publicate în reviste indexate BDI 

                                                                                                                             PUNCTAJ TOTAL 150 
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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,  

____________________  
  

 
Având în vedere gradul de îndeplinire a standardelor Universităţii din Petroşani  de 

prezentare la concursul de lector universitar, candidatul _______________________________ 
îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului nr. ____ 
din statul de funcţii al Departamentului _____________________________________. 
 
Confirm autenticitatea,  
 
Directorul Departamentului ______________________________,  
 
 
    ___________________________ 
Comisia tehnică ____________________ 
 
                                              
                                                 ______________________ 

 

(semnătura) 

(semnătura) 
(numele şi prenumele) 

(semnătura) 
(numele şi prenumele) 


