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Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 177 din 10 noiembrie 2017 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 

 

CRITERII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 

DIDACTICE VACANTE LA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ 

 

1. Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice de Profesor/Conferenţiar 

Pentru posturile didactice de profesor/conferenţiar candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile de 

promovare reglementate de către Metodologia UDJG şi OM - MEN CNADTCU. 

2. Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice de Şef lucrări 

Pentru posturile didactice de şef lucrări candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile de promovare 

reglementate de către Metodologia UDJG, precum şi următoarele criterii specifice FAN: 

a) Să existe concordanţă între specializarea candidatului şi structura disciplinelor din norma 

didactică de concurs. 

b) Să aibă diplomă de doctorat în domeniul corespunzător al normei didactice de concurs. 

c) Să susţină o prelegere publică cu prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale 

anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Nota minimă de promovare a acestui 

criteriu este 8 şi are o pondere de 40% din nota finală de concurs. 

d) Susţinerea unei prelegeri publice din tematica disciplinelor incluse în norma didactică de 

concurs. Tema prelegerii se comunică candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere de către 

preşedintele comisiei de concurs. Nota minimă de promovare a acestui criteriu este 8 şi are o 

pondere de 50% din nota finală de concurs. 

e) Evaluarea activităţii candidatului pe baza grilei din următorul tabel. Nota minimă de 

promovare a acestui criteriu este 8 şi are o pondere de 10% din nota finală de concurs. 

Nesatisfacerea criteriilor minimale pentru articole publicate (*) atrage respingerea candidatului. 

Nr. Criteriu Punctaj 

1.  
Media multianuală aritmetică la licenţă 

(maximum 10 puncte) 

< 8 
8.01-

8.50 

8.51-

9.00 

9.01-

9.50 

9.51- 

10 

0 p. 2.5p. 5.0p. 7.5p. 10 p. 

2.  
Media la examenul de diplomă / licenţă 

(maximum 10 puncte) 

< 8 
8.01-

8.50 

8.51-

9.00 

9.01-

9.50 

9.51- 

10 

0 p. 2.5p. 5.0p. 7.5p. 10 p. 

3.  
Media la examenul disertaţie 

(maximum 10 puncte) 

< 8 
8.01-

8.50 

8.51-

9.00 

9.01-

9.50 

9.51- 

10 

0 p. 2.5p. 5.0p. 7.5p. 10 p. 
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Nr. Criteriu Punctaj 

4. 
Articole publicate în extenso în reviste cotate şi în 

proceedings indexate ISI Web of Science (WOS) 

Minim*  

1 articol 

(25+20*factor 

impact) / nr. autori 

5.  
Articole publicate în reviste şi volume ale unor manifestări 

ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale 

Minim*  

2 articole 
20 / nr.autori 

6. 
Articole publicate în reviste naţionale şi volumele unor 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale neindexate 
 5 / nr. autori 

7. Publicaţii didactice 

manuale îndrumare 

nr. pagini / 10 / 

număr autori  

nr. pagini / 20 / 

număr autori 

8. Proiecte de cercetare 

director membru 

5 * ani de 

desfăşurare 

2 * ani de 

desfăşurare 

Notă 

punctaj 

total100 

punctaj 

total100 

punctaj total/10 10 

f) Nota finală de concurs este 40% notă criteriu (c) + 50% notă criteriu (d) + 10% notă criteriu (e). 

g) În condiţii de egalitate a notei finale de concurs a candidaţilor, criteriile de departajare se vor 

aplica în următoarea ordine: punctajul maximum la criteriul (e), nota de la criteriul (d) şi nota de la 

criteriul (c). 

3. Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice de Asistent 

Pentru posturile didactice de asistent candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile de promovare 

reglementate de către Metodologia UDJG, precum şi următoarele criterii specifice FAN: 

a) Să existe concordanţă între specializarea candidatului şi structura disciplinelor din norma 

didactică de concurs. 

b) Să aibă diplomă de doctorat în domeniul corespunzător al normei didactice de concurs. În 

cazul postului de asistent pe perioadă determinată candidatul trebuie să deţină diploma de doctor 

sau să aibă statutul de student doctorand, în domeniul corespunzător al normei didactice de concurs. 

c) Să susţină o prelegere publică cu prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale 

anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare. Nota minimă de promovare a acestui 

criteriu este 8 şi are o pondere de 30% din nota finală de concurs. 

d) Probă scrisă cu subiecte din tematica disciplinelor incluse în norma didactică de concurs. 

Nota minimă de promovare a acestui criteriu este 8 şi are o pondere de 30% din nota finală de 

concurs. 

e) Proba practică (seminar / şedinţă de lucrări practice) din tematica disciplinelor incluse în 

norma didactică de concurs. Tema probei practice se comunică candidatului cu 48 de ore înainte de 

susţinere de către preşedintele comisiei de concurs. Nota minimă de promovare a acestui criteriu 

este 8 şi are o pondere de 30% din nota finală de concurs. 

f) Evaluarea activităţii candidatului se face conform grilei din următorul tabel. Acest criteriu 

are o pondere de 10% din nota finală de concurs. Nesatisfacerea criteriilor minimale pentru articole 

publicate (*) atrage respingerea candidatului. 
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Nr. Criteriu Punctaj 

1.  
Media multianuală aritmetică la licenţă 

(maximum 10 puncte) 

< 8 
8.01-

8.50 

8.51-

9.00 

9.01-

9.50 

9.51- 

10 

0 p. 2.5p. 5.0p. 7.5p. 10 p. 

2.  
Media la examenul de diplomă / licenţă 

(maximum 10 puncte) 

< 8 
8.01-

8.50 

8.51-

9.00 

9.01-

9.50 

9.51- 

10 

0 p. 2.5p. 5.0p. 7.5p. 10 p. 

3.  
Media la examenul disertaţie 

(maximum 10 puncte) 

< 8 
8.01-

8.50 

8.51-

9.00 

9.01-

9.50 

9.51- 

10 

0 p. 2.5p. 5.0p. 7.5p. 10 p. 

4. 
Articole publicate în extenso în reviste cotate şi în 

proceedings indexate ISI Web of Science (WOS) 
(25+20*factor impact) / nr. autori 

5.  
Articole publicate în reviste şi volume ale unor manifestări 

ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale 

Minim*  

1 articol 
20 / nr.autori 

6. 

Articole publicate în reviste naţionale şi volumele unor 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale neindexate 

(2 articole neindexate se pot compensa cu 1 articol indexat) 

Minim*  

2 articole 
5 / nr.autori 

7. Publicaţii didactice nr. pagini / 20 / număr autori 

8. Proiecte de cercetare 2 * ani de desfăşurare 

Notă 

punctaj 

total100 

punctaj 

total100 

punctaj total/10 10 

g) Nota finală de concurs este 30% notă criteriu (c) + 30% notă criteriu (d) + 30% notă criteriu (e) +10% 

notă criteriu (f). 

h) În condiţii de egalitate a notei finale de concurs a candidaţilor, criteriile de departajare se vor 

aplica în următoarea ordine: punctajul maximum la criteriul (f), media notelor de la criteriile (d), (e) 

şi nota de la criteriul (c). 
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