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Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 80 din 29 aprilie 2020 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU 
 
 

CRITERII SPECIFICE ȘI BAREME 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante  

la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 

 

1. Criterii specifice și bareme pentru ocuparea postului de şef-lucrări pe perioadă nedeterminată  
Pentru ocuparea postului de şef-lucrări pe perioadă nedeterminată se cer îndeplinite următoarele condiții:  

A. Susținerea unei prelegeri pe o temă propusă de comisie, din disciplinele postului scos la concurs. Tema 

prelegerii va fi comunicată candidatului cu cel puțin 48 de ore înainte de concurs.  

Media notelor obținute la prelegere trebuie să fie minimum 8.   

B. Evaluarea dosarului candidatului pe baza a patru criterii, cărora li se acordă o sumă maximă de 100 de 

puncte, care reprezintă echivalentul notei 10. 

C. Candidatul este prim-autor a minimum o carte / manual didactic cu ISBN – în domeniul disciplinelor din 

postul scos la concurs.   

Grila de evaluare este următoarea: 

 

 Criteriu    

1. 
Media candidatului la examenul de licenţă  
(maximum 10 puncte) 

< 8 8-9 9-10 

5 p. 8 p. 10 p. 

 

2. 
Media multianuală la studiile de licenţă sau la masterat  
(maximum 10 puncte) 

< 8 8-9 9-10 

5 p. 8 p. 10 p. 

 

3. 

Doctorat (maximum 60 puncte)  

Titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului 60 puncte  

Titlul ştiinţific de doctor în domenii conexe cu domeniul 

postului 

20 puncte  

 

4. 

Articole (maximum 20 puncte) – în domeniul disciplinelor 

din postul scos la concurs 
 

1 articol în revistă cotată ISI  (10+3*factor de impact) puncte 

1 articol în volumul unei manifestări ştiinţifice indexate 

ISI 

5 puncte 

1 articol indexat în BDI sau publicat în volumul unei 

conferințe internaționale 

2 puncte 

1 articol într-o revistă sau în volumul unei conferințe 

naționale  

1 punct 

 

Nota Finală = 0.60 x media la proba de evaluare + 0.40 x nota pe dosar  

Nota finală trebuie să fie mai mare sau egală cu 8. 

 

2. Criterii specifice și bareme pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă 

nedeterminată  
Pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă nedeterminată se cer îndeplinite următoarele 

condiții: 

A. Susținerea în scris sau oral a unei probe de evaluare a cunoștințelor din disciplinele postului scos la 

concurs.  

http://www.ugal.ro/


 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal 
2/3 

Media notelor obținute la proba de evaluare trebuie să fie minimum 8.  

B. Evaluarea dosarului candidatului pe baza a patru criterii, cărora li se acordă o sumă maximă de 100 de 

puncte, care reprezintă echivalentul notei 10.  

 

Grila de evaluare este următoarea: 

 Criteriu    

1. 
Media candidatului la examenul de licenţă  
(maximum 10 puncte) 

< 8 8-9 9-10 

5 p. 8 p. 10 p. 

 

2. 
Media multianuală la studiile de licenţă sau de masterat  
(maximum 10 puncte) 

< 8 8-9 9-10 

5 p. 8 p. 10 p. 

 

3. 

Doctorat (maximum 60 puncte)  

Titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului 60 puncte  

Titlul ştiinţific de doctor în domenii conexe cu domeniul 

postului 

20 puncte  

 

4. 

Articole (maximum 20 puncte) – în domeniul disciplinelor 

din postul scos la concurs 
 

1 articol în revistă cotată ISI  (10+3*factor de impact) 

puncte 

1 articol în volumul unei manifestări ştiinţifice indexate ISI 5 puncte 

1 articol indexat în BDI sau publicat în volumul unei 

conferințe internaționale 

2 puncte 

1 articol într-o revistă sau în volumul unei conferințe 

naționale  

1 punct 

 

Nota Finală = 0.60 x media la proba de evaluare + 0.40 x nota pe dosar  

Nota finală trebuie sa fie mai mare sau egală cu 8. 
 

3. Criterii specifice și bareme pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă 

determinată  
Pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată se cer îndeplinite următoarele 

condiții :  

A. Susținerea în scris sau oral a unei probe de evaluare a cunoștințelor  din disciplinele postului scos la 

concurs.  

Media notelor obținute la proba de evaluare trebuie să fie minimum 8.  

B. Evaluarea dosarului candidatului pe baza a trei criterii, cărora li se acordă o sumă maximă de 100 de 

puncte, care reprezintă echivalentul notei 10.  

Grila de evaluare este următoarea: 

 

 Criteriu    

1. 
Media candidatului la examenul de licenţă  
(maximum 20 puncte) 

< 8 8-9 9-10 

5 p. 10 p. 20 p. 

 

2. 
Media multianuală la studiile de licenţă sau de masterat  

(maximum 20 puncte) 

< 8 8-9 9-10 

5 p. 10 p. 20 p. 

 

3a. 

Doctorat (maximum 60 puncte)  

Titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului 60 puncte  

Titlul ştiinţific de doctor în domenii conexe cu domeniul 

postului 

20 puncte  

 

3b. Student doctorand (maximum 60 puncte)  

http://www.ugal.ro/
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Doctorand în domeniul postului 60 puncte 

 

Nota Finală = 0.60 x media la proba evaluare + 0.40 x nota pe dosar  

Nota finală trebuie să fie mai mare sau egală cu 8. 
 

Notă: 

Prezentele criterii şi bareme specifice facultăţii intră în vigoare cu data validării de către Senatul Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi.  

http://www.ugal.ro/

