
 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 
 

FACULTATEA DE INGINERIE 
 

http://www.ing.ugal.ro 
 

 

Adresa: Str. Domnească nr. 111, cod poș tal 800201, Galaț i, România; Tel: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail: secretar.ing@ugal.ro 
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CRITERII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  

ÎN FACULTATEA DE INGINERIE  

 

Art. 1. Posturile didactice şi de cercetare vacante se ocupă prin concurs public, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG 883/2018 care 

actualizează HG 457/4.05.2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, a Cartei universităţii, Metodologiei de 

ocupare a posturilor didactice şi de cercetare aprobată de Senatul Universităţii, aflată în vigoare la 

organizarea concursului, şi a criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice în Facultatea 

de Inginerie.  

 

Asistent universitar - PERIOADĂ DETERMINATĂ 

Nr. 

crt. 
Standard 

Indicator de 

performanţă 
Punctaj (p) 

1 
Concordanţă între diploma de licenţă/master 

şi structura disciplinelor din norma de concurs 
- Condiţie eliminatorie 

2 

Articole în reviste indexate/cotate sau volume 

ale unor conferinţe indexate Web of Science 

(WoS), vizibile în baza de date 

- 

Art. reviste WoS – 30p/art. prim autor 

Art. reviste WoS – 20p/art. coautor 

Art. conferinţe WoS – 20p/art. prim autor 

Art. conferinţe WoS – 15p/art. coautor 

Punctaj Factor Impact: FI*25p 

Articole în reviste indexate sau conferinţe 

internaţionale în BDI acceptate de comisia de 

specialitate CNATDCU 

min. 1 

Art. reviste BDI - 20p/art. prim autor 

Art. reviste BDI - 15p/art. coautor 

Art. conferinţe BDI – 10p/art. prim autor 

Art. conferinţe BDI – 5p/art. coautor 

Articole în reviste de specialitate sau conferinţe 

internaţionale de specialitate neindexate 
min. 1 

Art. reviste specialitate –  5p/art. 

Art. conferinţe specialitate – 3p/art. 

3 

Director/membru contract de cercetare – 

dezvoltare – inovare (CDI) câştigat prin 

competiţie (exclus contracte mobilităţi, RU) 

- 
Director/responsabil contract - 50p/contr. 

Membru în echipă – 30p/contr. 

4 Publicaţii didactice (prim/unic autor, coautor)  - 
Prim/unic autor - 30p 

Coautor - 15p 
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TOTAL PUNCTAJ: min. 50 puncte 

 

 

Asistent universitar - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Nr. 

crt. 
Standard 

Indicator de 

performanţă 
Punctaj (p) 

1 
Concordanţă între diploma de licenţă/master 

şi structura disciplinelor din norma de concurs 
- Condiţie eliminatorie 

2 

Articole în reviste indexate/cotate sau volume 

ale unor conferinţe indexate Web of Science 

(WoS), vizibile în baza de date 

- 

Art. reviste WoS – 30p/art. prim autor 

Art. reviste WoS – 20p/art. coautor 

Art. conferinţe WoS – 20p/art. prim autor 

Art. conferinţe WoS – 15p/art. coautor 

Punctaj Factor Impact: FI*25p 

Articole în reviste indexate sau conferinţe 

internaţionale în BDI acceptate de comisia de 

specialitate CNATDCU 

min. 1 

Art. reviste BDI - 20p/art. prim autor 

Art. reviste BDI - 15p/art. coautor 

Art. conferinţe BDI – 10p/art. prim autor 

Art. conferinţe BDI – 5p/art. coautor 

Articole în reviste de specialitate sau conferinţe 

internaţionale de specialitate neindexate 
min. 1 

Art. reviste specialitate –  5p/art. 

Art. conferinţe specialitate – 3p/art. 

3 

Director/membru contract de cercetare – 

dezvoltare – inovare (CDI) câştigat prin 

competiţie (exclus contracte mobilităţi, RU) 

- 
Director/responsabil contract - 50p/contr. 

Membru în echipă – 30p/contr. 

4 Publicaţii didactice (prim/unic autor, coautor)  - 
Prim/unic autor - 30p 

Coautor - 15p 

 TOTAL PUNCTAJ: min. 50 puncte 
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Şef lucrări - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Nr. 

crt. 
Standard 

Indicator de 

performanţă 
Punctaj (p) 

1 

Concordanţă între diploma de 

licenţă/master/doctorat şi structura 

disciplinelor din norma de concurs 

- Condiţie eliminatorie 

2 

Articole în reviste indexate/cotate sau în 

volume ale unor conferinţe indexate Web of 

Science (WoS), vizibile în baza de date, din 

care cel puţin 1 articol publicat în revistă 

clasificată cel puţin în zona gri (Q3/Q4) 

min. 2 

Art. reviste WoS – 30p/art. autor principal 

Art. reviste WoS – 20p/art. coautor 

Art. conferinţe WoS – 20p/art. autor principal 

Art. conferinţe WoS – 15p/art. coautor 

Punctaj Factor Impact: FI*25p 

Articole în reviste indexate sau conferinţe 

internaţionale în BDI acceptate de comisia 

de specialitate CNATDCU 

min. 2 

Art. reviste BDI - 20p/art. autor principal 

Art. reviste BDI - 15p/art. coautor 

Art. conferinţe BDI – 10p/art. autor principal 

Art. conferinţe BDI – 5p/art. coautor 

Articole în reviste de specialitate sau 

conferinţe internaţionale de specialitate 

neindexate 

- 
Art. reviste specialitate –  5p/art. 

Art. conferinţe specialitate – 3p/art. 

3 

Director/membru contract de cercetare – 

dezvoltare – inovare (CDI) câştigat prin 

competiţie (exclus contracte mobilităţi, RU) 

- 
Director/responsabil contract - 50p/contr. 

Membru în echipă – 30p/contr. 

4 

Publicaţii didactice de specialitate 

(prim/unic autor, coautor) pentru o 

disciplină din norma de concurs 

min. 1 
Prim/unic autor - 30p 

Coautor - 15p 

TOTAL PUNCTAJ: min. 150 puncte 
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Conferenţiar - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Nr. 

crt. 
Standard 

Indicator de 

performanţă 
Punctaj (p) 

1 

Îndeplinirea standardelor minimale naţionale 

de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei de conferenţiar universitar, stabilite 

de CNATDCU şi aprobate prin OMECS 

6129/2016 

- Condiţie eliminatorie 

2 
Articole publicate, de la ultima promovare, în 

reviste indexate Web of Science, prim autor 
min. 1 Condiţie eliminatorie 

3 

Articole publicate, de la ultima promovare, în 

reviste Web of Science clasificate în zona 

roşie sau galbenă 

min. 1 Condiţie eliminatorie 

 

 

Profesor - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Nr. 

crt. 
Standard 

Indicator de 

performanţă 
Punctaj (p) 

1 

Îndeplinirea standardelor minimale naţionale 

de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei de profesor universitar, stabilite de 

CNATDCU şi aprobate prin OMECS 

6129/2016 

- Condiţie eliminatorie 

2 

Articole publicate, de la ultima promovare, în 

reviste cotate Web of Science, autor 

principal 

min. 2 Condiţie eliminatorie 

3 

Articole publicate, de la ultima promovare, în 

reviste Web of Science clasificate în zona 

roşie sau galbenă 

 

min. 1 Condiţie eliminatorie 

 

 

 

Criteriile au fost aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie din data de 13.07.2022 şi 

intră în vigoare începând cu anul universitar 2022 - 2023. 

 


