
FACULTATEA DE .............................................................................................................. 

DEPARTAMENTUL ...................................................................................................... 
Concurs pentru ocuparea postului de ......................................., poz. .........  

Domeniul de știință............................................................... 
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FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

lector/șef lucrări universitar 

 

 

 

Candidat: ……………………………………………............................/ Data naşterii: ………………. 

Funcţia actuală: ...................................................................., Data numirii în funcţia actuală: .......................... 

Instituţia: ........................................................................................................................................................... 

 

 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea 

absolvită 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea Sapientia 

Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste 

Horticultură 2003-2008 Inginer diplomat 

 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

 

1. Universitatea Corvinus din 

Budapesta 

Științe horticole 2008-2015 doctor în științe 

horticole 

 

 

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

Nr. 

crt. 
Ţara / Unitatea Domeniul / Specializarea Perioada Tipul de bursă 

  

 

   

     

 

 

4. Grade didactice/profesionale anterioare 

Nr. 

crt. 
Instituția Domeniul Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau 

gradul/postul 

profesional 

1. 

 

Universitatea Sapientia 

Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste 

Catedra de Horticultură 

preparator universitar 

30/09/2015 

Horticultură 16/02/2009 

– 

Attila
Typewritten text
Științe Tehnice și Umaniste Tîrgu Mureș

Attila
Typewritten text
Horticultură

Attila
Typewritten text
șef de lucrări

Attila
Typewritten text
12

Attila
Typewritten text
Horticultură

Attila
Typewritten text
Pomicultură generală, Pomicultură specială

Attila
Typewritten text
----------------------------------------------------------------------------------------

Attila
Typewritten text
----------------------------------------------------------------------------------------

Attila
Typewritten text
----------------------------------------------------------------------------------------

Attila
Typewritten text
Bandi Attila

Attila
Typewritten text
27.02.1983

Attila
Typewritten text
asistent universitar

Attila
Typewritten text
01.10.2015

Attila
Typewritten text
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Tg-Mureș



Nr. 

crt. 
Instituția Domeniul Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau 

gradul/postul 

profesional 

2. Universitatea Sapientia 

Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste 

Catedra de Horticultură 

Horticultură 01/10/2015 

– în prezent 

asistent universitar 

 

 

 

5. Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

Indicatori de performanţă 
Nr. min. 

realizări 

Nr. 

realizări candidat 

Deținerea titlului de doctor în domeniul de știință definit 

de disciplinele din postul scos la concurs  
  

Activitatea științifică și profesională dovedită prin 

publicații și participări la manifestări științifice  

Minim 40 puncte 

conform  

Grilei anexate 

217 

 

 

 

 

 

 

          Candidat, 

 

 

         …………………………………. 

 



Grilă de punctaj pentru evaluarea activităţii ştiinţifice a candidaţilor la posturile de 

lector (şef lucrări) 
 

La evaluarea activităţii ştiinţifice vor fi punctate următoarele: 

 

1.     Publicaţii apărute în domeniul postului. Nu vor fi punctate acele titluri bibliografice, care 

aparţin altor domenii de ştiinţă, decât domeniul postului. Se consideră cărţi de specialitate 

doar acele publicaţii, care posedă număr ISBN, şi a căror extindere depăşeşte opt coli de 

tipar. Publicaţiile  a căror extindere nu este corespunzătoare pot fi punctate doar ca studii. La 

acordarea punctajului trebuie luat în considerare contribuţia autorilor publicaţiei respective. 

Dacă acest lucru nu este precizat, atunci punctajul trebuie împărţit la numărul autorilor. 

 

 Puncte/ 

publicaţie 

 

Carte de specialitate (monografie) publicată la o editură recunoscută 

internaţional  

40 puncte 0 

Carte de specialitate publicată la o editură acreditată de CNCSIS din 

România  

20 puncte 0 

Carte de specialitate publicată la o editură de importanţă regională 10 puncte 0 

Proiecte, invenţii, realizări ştiinţifice, granturi *, opere de artă  recunoscute 

internaţional  

20 puncte 0 

Proiecte, invenţii, realizări ştiinţifice, granturi *, opere de artă  recunoscute 

naţional 

10 puncte  

Inovaţii recunoscute internaţional 10 puncte 0 

Inovaţii recunoscute naţional 5 puncte 0 

Manuale universitare, cursuri universitare 15 puncte 0 

Culegeri de probleme, culegeri de texte, îndrumare  10 puncte 0 

Manuale şcolare 5 puncte 0 

Cărţi de propagare a ştiinţei 5 puncte 0 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate recunoscute 

internaţional (ISI, ERICA) (cu menţionarea punctajului ISI al revistei)  

401 puncte 40x1=40 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în alte reviste de specialitate cotate în 

baze de date internaţionale (BDI) 

25 puncte 25x5=125 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în alte reviste de specialitate cel puţin 

de categoria B+ CNCSIS 

15 puncte 0 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în alte reviste de specialitate cel puţin 

de categoria B CNCSIS 

10 puncte 0 

Articole, lucrări publicate în volumele unor conferinţe ştiinţifice 

recunoscute internaţional 

5 puncte 5x5=25 

Articole, lucrări publicate în volumele altor conferinţe ştiinţifice 3 puncte 9x3=27 

Articole publicate în reviste de propagare a ştiinţei 2 2 puncte 0 

Lucrări, articole ştiinţifice sau capitole publicate în volume colective 5 puncte 0 

                                                 
1 Comisia stabileşte punctajul articolului prin raportare cu factorul de impact, în conformitate cu domeniul de ştiinţă. 
2 Acest crieriu poate fi evaluat cu max. 10 puncte în total  



Recenzii apărute în reviste de specialitate cotate  internaţional (cu 

menţionarea punctajului ISI al revistei)  

3 puncte 0 

Recenzii apărute în alte reviste sau volume 3  2 puncte 0 

Traducere de cărţi de specialitate 3 puncte 0 

Editare de cărţi de specialitate 3 puncte 0 

 - în cazul cercetărilor colective directorului de grant i se acordă cu 5 puncte în plus. Granturile individuale nu se 

echivalează cu calitatea de director de grant.  

 

2. Alte activităţi ştiinţifice: 

- Participare la conferinţe internaţionale (cu prelegere care apare în programul conferinţei, al 

cărui exemplar trebuie prezentat comisiei): 2 puncte  

- Participare la conferinţe naţionale (cu prelegere care apare în programul conferinţei, al cărui 

exemplar trebuie prezentat comisiei): 1 puncte 

- Activitate de management ştiinţific : 5 puncte 

Alte activităţi ştiinţifice în afara domeniului postului: max. 10 puncte în totalitate 
 

                                                 
3 Recenziile pot fi evaluate cu max. 10 puncte în total 
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