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UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI 

Facultatea de Științe Economice 
Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poz. ..... 

Disciplinele postului: ............................................................................... 

Domeniul postului ................................................................................... 

Publicat în M.O. nr. .......... din ..................   
 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE 

pentru ocupare posturi didactice şi de cercetare 

 

I. DATE DESPRE CANDIDAT 

 

NUME:  PRENUME:  

Postul pentru care candidează: conferenţiar universitar 

Departamentul Finanțe și 

Administrarea Afacerilor 

Poziţia în Statul de funcţiuni   

Facultatea de Științe Economice 

 

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS 

1.DOCTORAT 
Doctor în domeniul ..............., Confirmat prin O.M.E.C.T.  nr. ............. din data de ..................... 

 

2. Îndeplinirea condiţiilor privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare 

vacante, prevăzute la Secțiunea a 4-a din Metodologia de concurs pentru  ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante a Universităţii “Danubius” din Galaţi: 
 

1. Studiile universitare  
Nr. 

crt. 
Instituţia de învăţământ superior şi 

facultatea absolvită 
Domeniul  Perioada  Titlul acordat  

1.     

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat  

1.     

 

3. Studiile şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 
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Nr.  

crt.  
Ţara/ instituţia 

Domeniul / 

specializare

a 

Perioada  Tipul de bursă  

     

 

4. Atestat de abilitare 

Nr.  

crt.  
Instituţia  Domeniul Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1.     

 

5. Grade didactice/profesionale  

Nr.  

crt.  
Instituţia  Domeniul Perioada  

Titlul/postul 

didactic  

sau gradul 

profesional  

1.     

2.     

3.     

 

6. Realizările profesional-ştiinţifice  
 

A1: ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ 

Nr

. 

crt

. 

Descriere element Punctaj 
Total 

punctaj 

1.1. Cărţi şi capitole/studii în cărţi de specialitate sau volume colective 

1.1.1. Carte de specialitate 

1.1.1.1.internaționale 

1.    

2.    

1.1.1.2. naţionale 

1.    

2.    

1.1.2. Studiu/capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv 

1.1.2.1.internaționale 

    

    

1.1.2.2.naționale 

    

    

1.3. Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare 

continuă şi proiecte educaţionale  

Director 
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PUNCTAJ TOTAL A1  

 

A2: ACTIVITATE DE CERCETARE 

Nr. 

crt. 
Descriere element Punctaj 

Total 

punctaj 

2.1. Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat 

ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI sau BDI (Reviste de specilitate de circulație 

iternațională recunoscute, cotate ISI Thomson Reuters, indexate BDI) 

2.1.1. Articole care prezintă contribuţii  ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o 

revistă cotată ISI cu factor de impact >0   

1.    

2.1.2. Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o 

revistă indexată de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute 
1.    
2.   

2.1.3 Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau 

internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) 
1.    

2.   

2.3. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie 

2.3.1.Director/reponsabil 

1.    

2.3.1.1.internaționale 

1.    

2.3.1.2.naționale 

1.    

2.3.1.3.cu mediul de afaceri (valoare minimă 10.000 euro, cumulativ pentru maxim 3 

contracte) 

1.    

2.3.2. Membru în echipă 

2.3.2.1. internaţionale 

1.    

2.3.2.2.naționale 

1.    

2.3.2.3.cu mediul de afaceri (valoare minimă 10.000 euro, cumulativ pentru maxim 3 

contracte) 

    

PUNCTAJ TOTAL A2  

 

A3: RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII 

Nr. 

crt. Descriere element Punctaj 
Total 

punctaj 

3.1. Citări în cărţi şi reviste ISI / BDI 

3.1.1. Citări în reviste ISI şi BDI 

în revistă ISI cu factor de impact mai mare ca 0 sau indexată BDI 

 Lucrarea citată Lucrarea care citează   

1.     

    



4 

 

3.1.2. Citări în cărţi 

3.1.2.1. în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în străinătate 

 Lucrarea citată Lucrarea care citează   

1.     

3.1.2.2. în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în ţară 

 Lucrarea citată Lucrarea care citează   

1.     

3.3. Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor 

ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice / Recenzor pentru reviste si manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI 

3.3.1. ISI 

    

3.3.2. BDI 

    

3.3.3. naţionale şi internaţionale neindexate 

1.    

3.4. Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ 

3.4.1.Conducere 

1.    

3.4.2 Membru 

1.    

3.5.Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, 

pentru o perioadă de minim 2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o 

durată de cel puțin o lună la o universitate din străinătate 

1.    

3.6. Premii 

3.6.1. Academia Română 

    

3.6.2.ASAS, AOSR, academii de ramură și CNCSIS 

    

3.6.3. Premii internaţionale 

    

3.6.4. Premii naţionale în domeniu 

    

3.7. Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi 

internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării 

3.7.1.Academia Română 

    

3.7.2. ASAS, AOSR, academii de ramură 

    

3.7.3.Conducere asociații profesionale 

    

3.7.3.1.internaționale 

    

3.7.3.2.naționale 

    

3.7.4. Membru în asociaţii profesionale 

3.7.4.1. internaţionale 
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3.7.4.2. naţionale 

1.    

3.7.5.Organizații în domeniul educației și cercetării 

3.7.5.2.Membru 

1.    

3.7.5.2.Membru 

1.    

PUNCTAJ TOTAL A3  

PUNCTAJ TOTAL A1+A2+A3  

 

Condiţii minimale 

Nr. 

crt. 

Categoria 

Domeniul de activitate 
Condiţii 

conferenţiar 
Punctaj realizat 

1. 
Activitatea didactică şi profesională 

(A1) 

minimum 10 puncte  

2. Activitate de cercetare (A2) minimum 35 puncte  

3. 
Recunoaşterea şi impactul activităţii 

(A3) 
minimum  5 puncte 

 

TOTAL 50 puncte  

 

 

 

Candidat, 

 


