
Anexa 3 

STANDARDELE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR  ŞI 

A POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR/ŞEF DE LUCRĂRI 

Asistent univ. dr. Cristina MIHĂESCU 
 

Pentru postul de asistent universitar şi pentru postul de lector universitar/şef de lucrări, punctajul privind 

îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului didactic respectiv se  calculează conform punctajelor aferente 

indicatorilor din tabelul de mai jos: 

Activitatea de cercetare 

Publicarea tezei de doctorat: 

 

Punctaj acordat 

10 

Indicatori/criterii de evaluare Punctaj acordat 10 

Ca director Ca membru Total 

Granturi/contracte de cercetare internaţionale obţinute prin competiţie - - - 

Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie - - - 

Contracte cu mediul social şi/sau de afaceri cu valori mai mari decât 10.000 

Euro/contract 

- - - 

Contribuţia ştiinţifică 

Indicatori/criterii de evaluare Punctaj acordat1 Punctaj obţinut 

Unic autor/ Coautor Unic autor Coautor 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională,  cotate ISI, cu factor de impact nenul  

8 8/n - - 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională,  indexate ISI, fără factor de impact 

7 7/n - - 

Articole/studii publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut 

în domeniul postului, sau indexate în baze de date internaţionale 

6x5art. 6/2x4art. 

6/3x1art. 
30 12 

2 

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale indexate ISI Proceedings 

3 3/1 - - 

Articole/studii publicate în reviste/volume colective publicate la 

edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul postului 

2 2/2 - 1 

Cărţi de specialitate, monografii, tratate publicate în edituri 

internaţionale  

30 30/14 - 2,14 

Cărţi de specialitate, monografii, tratate, cursuri universitare 

publicate în edituri naţionale cu prestigiu recunoscut în domeniul 

postului 

15x1 carte 15/3 15 5 

Capitole de carte/curs universitar publicate în edituri naţionale cu 

prestigiu recunoscut în domeniul postului 

5 5/n - 

 

- 

Îndrumar/caiet de lucrări practice/culegere de probleme 3 3/n - - 

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale 2x7 

participari 

- 14 - 

Participări la manifestări ştiinţifice naţionale 1x3 

participari 

- 3 - 

Membru în comitete de organizare manifestări ştiinţifice 

internaţionale 

3x4 

manifestari 

- 12 - 

Membru în comitete de organizare manifestări ştiinţifice naţionale 2 - - - 

TOTAL PUNCTAJ - Activitatea de cercetare + Contribuţia 

ştiinţifică  

  106,14 

 

                                                 
 


