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UNIVERSITATEA „SAPIENTIA” DIN CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE ȘI UMANISTE DIN TÂRGU-MUREȘ 

DEPARTAMENTUL DE HORTICULTURĂ 
Concurs pentru ocuparea postului de șef lucrări, poz. 29  

Domeniul de știință: Chimie 

Disciplinele postului scos la concurs: Chimie generală şi anorganică, Chimie organică, Biochimie, 
Chimie, Chimie și toxicologie fitosanitară, Tehnică experimentală, Agrochimie 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 
a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

lector/șef lucrări universitar 

 

 

Candidat: Kovács Gábor   Data naşterii:  

Funcţia actuală: sef lucrări (plata cu ora)  Data numirii în funcţia actuală: 15.02.2021 

Instituţia: Universitatea ”Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din 

Târgu-Mureș, Departamentul de Horticultură 

 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Chimie și 
Inginerie Chimică 

Chimie  

(limba de predare: 

maghiară) 

01.10.2003-

30.06.2007 

Licențiat în Chimie 

2. Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Chimie și 

Inginerie Chimică 

Electrochimie aplicată  01.10.2007-

30.06.2008 

Diploma de Master în 

Electrochimie Aplicată 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

 

1. Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Chimie și 

Inginerie Chimică 

Chimie  01.10.2008-

10.02.2012 

Doctor în Chimie 

 

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

Nr. 

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

1. Ungaria, Universitatea din 
Szeged 

Chimie / Chimia mediului 01.04.2013-
31.12.2013 

New Central Europe 
Young Researcher 

Scholarship 

Identification number: 

A2-NCE-FKÖ-13-0018 

2. Ungaria, Universitatea din 

Szeged 

Chimie / Chimia mediului 01.01.2015-

31.12.2016 

MTA Postdoctoral 

Scholarship 

(Supervisor: Prof. Dr. 

Hernádi Klára) 
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3 Ungaria, Universitatea din 
Szeged 

Chimie / Chimia mediului 01.04.2018-
31.03.2021 

NKFIH-PD (formerly 
OTKA-PD) 

Identification 

number:125311 

 

4. Grade didactice/profesionale anterioare 

Nr. 

crt. Instituția Domeniul Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 
profesional 

     

 

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  
Da Da 

Activitatea științifică și profesională dovedită prin 

publicații și participări la manifestări științifice  

Minim 40 puncte 
conform  

Grilei anexate 

1505 + 120 = 1725 

puncte 

*vezi tabelul 

detaliat 

 

* Grilă de punctaj 1. pentru evaluarea activităţii ştiinţifice  

Carte de specialitate (monografie) publicată la o editură 

recunoscută internaţional (capitol) 
1 40 

Proiecte, invenţii, realizări ştiinţifice, granturi, opere de 

artă  recunoscute internaţional 
1 (brevet)+3 granturi 80 

Lucrări indexate ISI 31 1240 

Lucrări indexate BDI 3 75 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în alte reviste de 

specialitate  
1 10 

Articole, lucrări publicate în volumele unor conferinţe 

ştiinţifice recunoscute internaţional 
8 40 

Articole, lucrări publicate în volumele altor conferinţe 

ştiinţifice 
20 20 

Total  1505 

 

Grilă de punctaj 2. pentru evaluarea activității de sprijinire a activităţilor ştiinţifice studenţeşti 

Conferință și/sau concurs național Conferință și/sau concurs internațional 

Organizare conferință științifică studențească 

și/sau concurs național 5x: 

Organizare conferință științifică studențească 

și/sau concurs internațional 10x nr. participare 

Participarea în juriul unor conferinţe științifice 

studențeşti/ concurs local 10x nr. participare, 

conferință științifică studențească/ concurs 

național 20x nr. participare 

Participarea în juriul unor conferinţe științifice 

studențeşti / concurs internațional 30x nr. 

participare 

Evaluarea lucrărilor științifice studențești 5x nr. 

lucrare evaluată (local, național) 

Evaluarea lucrărilor științifice studențești 10x nr. 

lucrare evaluată (internațional) 

Activitate de conducător științific a studenților la conferințe sau concursuri studențesti  

5x nr. Participare – x4 - 20 10x nr. participare 

6x nr. Mențiune – x4 - 24 12x nr. mențiune 

7x nr. Locul III – x2 - 14 14x nr. Locul III 

8x nr. Locul II – x4 = 32 16x nr. Locul II 

10x nr. Locul I – x3 = 30 20x nr. Locul I 

Total = 120 puncte  
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Data,        Semnătura, 

18 iunie, 2021  
 

 

 

Anexă 

Condiții minime de îndeplinit pentru funcția didactică de lector 

universitar/șef lucrări* 
 
Senatul Universități a stabileşte următoarele criterii minime pentru ocuparea postului de 

lector/şef lucrări: 

- Deținerea titlului de doctor în domeniul de știință definit de disciplinele din postul scos 

la concurs 

- Minim 1 material didactic elaborat în format tipărit sau electronic: îndrumar pentru 

seminarii, laboratoare, proiecte/ curs universitar/carte de specialitate/capitol 

carte/monografie/ 

- Minimum 10 puncte pentru activitatea de îndrumare cercuri științifice studențești 

obținut conform grilei de punctaj 2 în ultimii 5 ani 
- Activitatea științifică și profesională dovedită prin publicații și participări la 

manifestări științifice ……………………………………….. minim. 40 de puncte  

          obținute conform  

grilei de punctaj 

1 

- Punctajul obținut la prelegerea publică………………………  minim. 70 puncte pe o  

          scară de la 1-100 

- Suma punctajelor………………………………………………minim. 110 puncte 
 

*Pentru candidații care nu provin din învățământul superior/ sau provin din alte instituții de 

învăţământ superior criteriile privind activitatea didactică (editare material didactic, activitate 

de îndrumare cercuri științifice, lucrări de diplomă/licență/disertații) pot fi înlocuite cu un 

punctaj mărit privind activitatea ştiinţifică. În acest caz punctajul obţinut la evaluarea 

activităţii ştiinţifice trebuie să fie de minim 1,25 ori punctajul stabilit în standardele minimale 

aferente domeniului postului respectiv. 
 

Grilă de punctaj 1. 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 
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Carte de specialitate (monografie) publicată la o editură recunoscută 

internaţional  

40 puncte 

Carte de specialitate publicată la o editură acreditată de CNCSIS din România  20 puncte 

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

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

internaţional  

20 puncte 

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

naţional 

10 puncte 

Inovaţii recunoscute internaţional 10 puncte 

Inovaţii recunoscute naţional 5 puncte 

Manuale universitare, cursuri universitare 15 puncte 

Culegeri de probleme, culegeri de texte, îndrumare  10 puncte 

Manuale şcolare 5 puncte 

Cărţi de propagare a ştiinţei 5 puncte 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate recunoscute 

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

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

de date internaţionale (BDI) 

25 puncte 

Articole, lucrări ştiinţifice publicate în alte reviste de specialitate  10 puncte 

Articole, lucrări publicate în volumele unor conferinţe ştiinţifice recunoscute 

internaţional 

5 puncte 

Articole, lucrări publicate în volumele altor conferinţe ştiinţifice 3 puncte 

Articole publicate în reviste de propagare a ştiinţei 2 2 puncte 

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

Recenzii apărute în reviste de specialitate cotate  internaţional (cu menţionarea 

punctajului ISI al revistei)  

3 puncte 

Recenzii apărute în alte reviste sau volume 3  2 puncte 

Traducere de cărţi de specialitate 3 puncte 

Editare de cărţi de specialitate 3 puncte 

 - 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 

                                                
1 Comisia stabileşte punctajul articolului prin raportare cu factorul de impact, în conformitate cu domeniul de 

ştiinţă. 
2 Acest criteriu poate fi evaluat cu max. 10 puncte în total  
3 Recenziile pot fi evaluate cu max. 10 puncte în total 
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Grilă de punctaj 2. pentru evaluarea activității de sprijinire a activităţilor 

ştiinţifice studenţeşti (îndrumare cercuri ştiinţifice, evaluarea studenților 

participanți la conferințe sau concursuri științifice studențești, organizarea de 

conferinţe sau concursuri) 
 

Conferință și/sau concurs național Conferință și/sau concurs internațional 

Organizare conferință științifică studențească 

și/sau concurs național 5x nr. participare 

Organizare conferință științifică studențească 

și/sau concurs internațional 10x nr. 

participare 

Participarea în juriul unor conferinţe 

științifice studențeşti/ concurs local 10x nr. 

participare, conferință științifică 

studențească/ concurs național 20x nr. 

participare 

Participarea în juriul unor conferinţe 

științifice studențeşti / concurs internațional 

30x nr. participare 

Evaluarea lucrărilor științifice studențești 5x 

nr. lucrare evaluată (local, național) 

Evaluarea lucrărilor științifice studențești 

10x nr. lucrare evaluată (internațional) 

Activitate de conducător științific a studenților la conferințe sau concursuri studențesti  

5x nr. participare 10x nr. participare 

6x nr. mențiune 12x nr. mențiune 

7x nr. Locul III  14x nr. Locul III 

8x nr. Locul II 16x nr. Locul II 

10x nr. Locul I 20x nr. Locul I 
 


