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Standarde suplimentare pentru ocuparea unui post didactic pe perioadă nedeterminată la Facultatea de 

Ştiinţe 
 
 

Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice pe perioada nedeterminata la Facultatea de 
Stiinte se face in conformitatea cu legislatia in vigoare: 

• Legea educaţiei naţionale, Legea 1/2011 
• Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
•  H.G.  nr.  457/2011  privind  aprobarea  Metodologiei-cadru  de  concurs  pentru  ocuparea  

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior 

• H.G. nr. 36/2013 de modificare a Metodologiei-cadru de concurs 
• Metodologia  proprie  de  concurs  pentru  ocuparea  posturilor  didactice  şi  de  cercetare  în 
Universitatea din Craiova 
•  OMENCS 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, 
a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. 

 

În plus faţă de criteriile minimale precizate în legislația de mai sus, Facultatea de Științe 
impune următoarele standarde suplimentare: 

1.   Susţinerea prelegerii publice pentru toate posturile didactice; 
2.   Punctajul candidaţilor pentru posturile de lector, conferenţiar şi profesor se evaluează după 

criteriile de mai jos, cărora li se acordă note de la 1 la 10, apoi se aplică ponderile precizate 
pentru obţinerea notei finale (ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei): 

a.  Prelegerea publică 25%; 

b.  Punctaj  personal  (standarde  CNATCU  pentru  conferenţiar  şi profesor,  standardele 
menţionate în Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare în Universitatea din Craiova pentru lector) 60%; 

c.  Prezentarea planului de dezvoltare a carierei 15% 
Rezultatele obținute la probele orale/practice nu pot fi contestate.  
Estimarea notei corespunzătoare punctajului personal se face de către comisia de concurs.  

Criterii de eligibilitate 

Un candidat nu poate fi propus pentru ocuparea postului de concurs dacă: 
1.  Nota obținută ca media aritmetică a notelor acordate de membri comisiei pentru probele de 

concurs (pentru postul de asistent) si pentru prelegerile didactică şi publică este  mai mică decât 

8.00.  



2.  Media anilor de studii universitare este mai mică decât 8.00 pentru toate posturile scoase la 
concurs.  

Candidații sunt clasificați în eligibili și neeligibili.  
Ierarhizarea ambelor tipuri de candidaţi se face separat în ordine descrescătoare a mediei finale. 

Candidații declarați neeligibili nu pot fi propuși pentru ocuparea postului scos la concurs, indiferent de 

punctajul obținut. 

Standarde specifice pe domenii: 
 

Nr. 
crt. 

 

Domeniul Post didactic 
Asistent Lector Conferentiar Profesor 
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Chimie 

 
 
 
 
 
 
a. Conform 
“Metodologie 
i proprie de 
concurs 
pentru 
ocuparea 
posturilor 
didactice şi 
de cercetare 
în 
Universitatea 
din Craiova”: 
Art. 24 si 25. 
b. Se vor 
respecta 
criteriile de 
eligibilitate 
impuse de 
standardele 
Facultăţii de 
Ştiinţe 

 

 
 
 
 
 
 
 
a. Conform 
“Metodologiei 
proprie de 
concurs pentru 
ocuparea 
posturilor 
didactice şi de 
cercetare în 
Universitatea din 
Craiova”: 
Art. 26 si 27. 
b. Se vor respecta 
criteriile de 
eligibilitate 
impuse de 
standardele 
Facultăţii de 
Ştiinţe 

1. Indeplinirea 
standardelor minimale 
stabilite prin OMENCS 
6129/20.12.2016  
publicat in MO, Partea I 
nr. 123 din 15.02.2017: 
Anexa 4_CHIMIE 

1. Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129/20.12.2016  
publicat in MO, Partea I nr. 
123 din 15.02.2017: 
Anexa 4_CHIMIE 

2. Atestat de abilitare* 
2. Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu profilul 
postului de concurs 

3. Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu profilul 
postului de concurs 

3. Prelegerea publică 4. Prelegerea publică 
Pentru 
candidaţii 
care NU 
provin din 
învaţăman 
tul 
superior 

 

Pentru 
candidaţii 
care provin 
din 
învaţămantul 
superior 

 

Pentru 
candidaţii 
care NU 
provin din 
învaţămantul 
superior 

 

Pentru 
candidaţii 
care provin 
din 
învaţămantul 
superior 

 
 

Conform 
Art. 30 
din 
Metodolo 
gia UCV 

Prezentarea 
activităţii 
didactice şi 
de cercetare 

- corelare 
şi 
continuitate 
- 

 
 

Conform 
Art. 30 din 
Metodologia 
UCV 

Prezentarea 
activităţii 
didactice şi 
de cercetare 

- corelare 
şi 
continuitate 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fizica 

 
 
 
 
 
 
 

3 lucrari 
publicate in 
reviste ISI 

(a) cel putin un caiet 
de laborator sau 
culegere de probleme 
de nivel universitar 
sau un curs 
universitar sau o 
carte de specialitate 
stiintifica publicata in 
edituri recunoscute; 
(b) sa aiba minim 15 
lucrari stiintifice in 
reviste de specialitate 
de Fizica in total, din 
care 7 lucrari 
stintifice publicate in 
reviste cotate ISI (cel 
putin 4 lucrari 

Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 din 
15.02.2017: 
Anexa 3_FIZICA  

Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 
din 15.02.2017: 
Anexa 3_FIZICA 

Atestat de abilitare* 
Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu profilul 
postului de concurs 

Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu profilul 
postului de concurs 



 

   stiintifice in reviste 
cotate ISI din 
strainate); 
(c) un factor 
individual cumulativ 
de minim 6 puncte, 
din care minim 3,50 
puncte sa fie obtinute 
din punctajul aferent 
articolelor publicate 
in reviste cotate ISI 
din strainatate; 
(d) membru intr-un 
grant de cercetare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica 

 
 
 
 
 

3 lucrări 
publicate sau 
comunicate 

la Conferinţe 
Naţionale sau 
Internaţionale 

 
 
 
 
 
 
10 lucrări 
publicate în 
reviste ISI/BDI 
sau în 
proceedings-uri 

Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 din 
15.02.2017: 
Anexa 
1_MATEMATICA 

Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 din 
15.02.2017: 
Anexa 
1_MATEMATICA 

Atestat de abilitare* 
Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu 
domeniul postului scos 
la concurs 

Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu domeniul 
postului scos la concurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informatica 

 
 
 
 
 

3 lucrări 
publicate sau 
comunicate 

la Conferinţe 
Naţionale sau 
Internaţionale 

 
 
 
 
 
 
10 lucrări 
publicate în 
reviste ISI/BDI 
sau în 
proceedings-uri 

Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 din 
15.02.2017: 
Anexa 
2_INFORMATICA 

Indeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 din 
15.02.2017: 
Anexa 
2_INFORMATICA 

Atestat de abilitare* 
Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu 
domeniul postului scos 
la concurs 

Activitatea stiintifica 
trebuie sa fie in 
concordanta cu domeniul 
postului scos la concurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geografie 

 

 
 
 
 

3 lucrări 
publicate sau 
comunicate 

la Conferinţe 
Naţionale sau 
Internaţionale 

 
 
 
 
 
10 lucrări 
publicate în 
reviste ISI/BDI 
sau în 
proceedings-uri 

Îndeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 din 
15.02.2017: 
Anexa 
5_GEOGRAFIE 

Îndeplinirea standardelor 
minimale stabilite prin 
OMENCS 6129 / 
20.12.2016  publicat in 
MO, Partea I nr. 123 
din 15.02.2017: 
Anexa 5_GEOGRAFIE 

Atestat de abilitare* 
Activitatea ştiinţifică 
trebuie sa fie în 
concordanţă cu profilul 
postului de concurs 

Activitatea ştiinţifică 
trebuie sa fie în 
concordanţă cu profilul 
postului de concurs 

* Sau conducere de doctorat  
 

Decan, 
Conf. dr. Gabriela Eugenia Iacobescu 


