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1 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

 

Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul  

pentru ocuparea posturilor didactice  

la Facultatea de Ştiinţe Economice 

 
aprobate prin H.S 122/27.04.2009 

 

 

 

 

Preparator universitar 
 

Nr. 

Crt.  

Criteriu de evaluare Indicator de performanţă Media 

minimă/Punctaj 

1. Media generală de 

absolvire a studiilor de 

licenţă (4 ani) sau media 

aritmetică simplă între 

media de absolvire a 

studiilor de licenţă (3 ani) 

şi media de absolvire a 

studiilor de masterat 

Valoarea mediei Minim 9.00 

2. Examen scris Nota obţinută Minim 8.00 

3. Examen oral Nota obţinută Minim 8.00 

4. Susţinerea unui seminar Nota obţinută Minim 8.00 

 

Candidatul se declară admis dacă a obţinut media generală minim 9.00. 
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2 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

Asistent universitar 
Nr. 

Crt.  

Criteriu de evaluare Indicator de performanţă Media 

minimă/n

r. minim 

Punctaj 

1.  Media generală de 

absolvire a studiilor de 

licenţă (4 ani) sau media 

aritmetică simplă între 

media de absolvire a 

studiilor de licenţă (3 ani) 

şi media de absolvire a 

studiilor de masterat 

Valoarea mediei Minim 9.00 - 

2.  Examen scris Nota obţinută Minim 8.00 - 

3.  Examen oral Nota obţinută Minim 9.00 - 

4.  Susţinerea unui seminar Nota obţinută Minim 9.00 - 

5.  Elaborarea de materiale 

didactice 

 

Număr de materiale didactice 

elaborate pentru seminarii 

elaborate în calitate de 

autor/coautor (culegeri, ghid 

de studiu, aplicaţii, teste de 

evaluare), format tipărit şi / 

sau electronic 

Minim 1 10 puncte/ 

suport 

6.  Cercetare ştiinţifică 

 

Număr de lucrări ştiinţifice 

prezentate şi publicate la 

conferinţe cu comitet de 

program 

Minim 4 5 puncte / 

autor 

principal 

2 puncte / 

coautor 

Număr de lucrări ştiinţifice 

publicate în reviste de tip  B - 

CNCSIS 

Minim 2 6 puncte / 

autor 

principal 

3 puncte / 

coautor 

7.  Activitatea cu studenţii 

 

Activitatea desfăşurată în 

calitate de îndrumător de an, 

tutore 

 10 puncte/ 

activitate/an 

Pregătire studenţi: cercuri  

ştiinţifice studenţeşti, 

olimpiade, concursuri 



 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE 

 

Str. Universităţii nr. 1-3, Cod. 410087 Oradea, Bihor,  

Telefon: secretariat: 0259-408276, 0259-408407, decanat: 0259-408109; 

Fax: 0259-408409 http://steconomice.uoradea.ro; e-mail: steconomice@uoradea.ro 

  

 

3 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

profesionale ş. a  

Candidatul se declară admis dacă a acumulat cel puţin 50 de puncte şi media generală 

minim 9.00. 
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4 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

Lector universitar  
Nr. 

Crt.  

Criteriu de 

evaluare 

Indicator de performanţă Calificativ

/nr. 

Minim 

Punctaj 

1.  Susţinerea 

unei prelegeri 

în faţa 

comisiei de 

specialitate 

Calificativul obţinut pe baza 

următoarelor criterii: 

- ţinuta academică a prelegerii; 

- structura corespunzătoare a 

prelegerii; 

- coerenţa şi logica prezentării; 

Minim 

Bine 

- 

2.  Elaborarea de 

materiale 

didactice 

 

Numărul de suporturi de curs 

elaborate în calitate de autor / coautor 

pentru disciplinele cuprinse în post, 

tipărite şi/sau  format electronic 

Minim 1 20 puncte  

Numărul de materiale didactice pentru 

seminarii elaborate în calitate de 

autor/coautor (culegeri, ghid de 

studiu, aplicaţii, teste de evaluare), 

format tipărit şi/sau electronic 

Minim 1 10 puncte 

3.  Cercetare 

ştiinţifică 

 

Numărul de lucrări ştiinţifice 

prezentate şi publicate la conferinţe cu 

comitet de program 

Minim 6 5 puncte / 

autor principal 

2 puncte /  

coautor 

Numărul de lucrări ştiinţifice publicate 

în reviste de tip  B - CNCSIS 

Minim 4 6 puncte / 

autor principal 

3 puncte /  

coautor 

Membru în echipe de Grant / Proiecte / 

Contract de cercetare ştiinţifică 

câştigate prin competiţie 

Minim 1 

 

25 puncte/ 

activitate 

Beneficiar de burse de cercetare prin 

competiţie 

Finalizarea tezei de doctorat - 100 puncte 

Numărul de cărţi, monografii, tratate 

de specialitate publicate în edituri 

recunoscute, cu referenţi şi cu ISBN 

Minim 1 25 puncte/ 

100 pagini 

4.  Prestigiul 

profesional 

Calitatea de membru în societăţi 

ştiinţifice şi / sau profesionale 

Minim 1 

 

10 

puncte/activita
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5 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

 Calitatea de membru în comisii la nivel 

de FSE 

te 

Membru în comitete de organizare/ 

program conferinţe  

5.  Activitatea cu 

studenţii 

 

Activitatea desfăşurată în calitate de 

îndrumător de an, tutore 

Minim 1 10 puncte/ 

activitate/an 

Pregătire studenţi: cercuri  ştiinţifice 

studenţeşti, olimpiade, concursuri 

profesionale ş.a 

 

Candidatul se declară admis dacă a acumulat cel puţin 200 de puncte. 
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6 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

Conferenţiar universitar 

 

Criteriul 1 – Activitatea didactică 

Nr. 

crt. 

Criteriul de 

evaluare pe bază 

de punctaj 

Indicatorul de performanţă Număr 

minim cerut 

Număr de 

puncte 

acordate 

1. 
Elaborarea de 

materiale didactice 

Manuale universitare publicate 

pentru disciplinele postului, în 

edituri recunoscute CNCSIS, în 

calitate de autor sau coautor 

Minim 1 

20 

puncte/suport 

elaborat în 

ultimii 5 ani 

2. 
Activitatea cu 

studenţii 

Participarea în echipe de coordonare 

de cercuri ştiinţifice studenţeşti 

 

Sau  

 

Coodonarea pregătirii studenţilor 

pentru olimpiadele pe domenii 

Minim 1 
10 puncte/ 

activitate/an 

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare 

3. Cercetare ştiinţifică 

Director Grant / proiect / contract 

de cercetare – dezvoltare obţinut 

prin competiţie* 

 

sau 

 

Minim 1* 

100 de 

puncte/ 

activitate 

Membru** în echipa de Grant / 

proiect / contract de cercetare 

câştigate prin competiţie 
Minim 4* 

25 puncte/ 

activitate 

* funcţiei de director i se poate asimila şi cu cea de coordonator/responsabil de 

proiect instituţional în consorţii naţionale şi internaţionale, iar condiţia cerută este 

minim 1 ca director sau minim 4 ca membru, din care cel mult 1 contract de 

cercetare obţinut cu mediul social şi de afaceri, mai mare de 10.000 de Euro. 

** calitatea de membru în echipa de proiect se poate echivala cu calitatea de 

beneficiar de burse de cercetare/postdoctorat. 

Criteriul 3 – Activitatea ştiinţifică 

4. 
Lucrări şi cărţi 

publicate 

Număr de articole publicate în reviste 

cotate ISI sau articole publicate în 

reviste indexate BDI* 
Minim 2* 

10 puncte/ 

autor principal 

5 puncte/ 
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7 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

coautor 

 

Număr de articole publicate în reviste 

cotate în clasificarea CNCSIS** 

Minim 16 

(din care 

6 în 

ultimii 5 

ani) ** 

6 puncte/ 

autor principal 

3 puncte/ 

coautor 

Tratate, monografii, cărţi de 

specialitate publicate în edituri cu 

recunoaştere CNCSIS 

Minim 1 

ca unic 

autor 

50 puncte 

* Un articol ISI se echivalează cu 4 articole în reviste cotate B în clasificarea CNCSIS 

în domeniu (cu ISSN sau ISBN); citarea într-o bază de date internaţională se 

echivalează cu 3 articole în reviste recunoscute în domeniu (cu ISSN sau ISBN). 

**Un articol cotat B se echivalează cu două articole publicate în reviste cotate C sau 

reviste de specialitate naţionale de prestigiu. 

Criteriul 4 – Prestigiul profesional 

5. 

Activitatea în 

comunitatea 

academică 

Calitatea de membru în societăţi 

ştiinţifice şi profesionale* Minim 1* 
10 puncte/ 

activitate 

Calitatea de membru în comisii la nivel 

de FSE* Minim 1* 
10 puncte/ 

activitate 

Membru în comitete de organizare/ 

program conferinţe* Minim 1* 
10 puncte / 

activitate 

 

Candidatul se declară admis dacă a acumulat cel puţin 250 de puncte. 
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8 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

 

Profesor  universitar 

 

 

Criteriul 1 – Activitatea didactică 

Nr. 

crt. 

Criteriul de 

evaluare pe bază 

de punctaj 

Indicatorul de performanţă Număr 

minim cerut 

Număr de 

puncte 

acordate 

1. 
Elaborarea de 

materiale didactice 

Manuale universitare publicate 

pentru disciplinele postului, în 

edituri recunoscute CNCSIS, în 

calitate de autor sau coautor 

Minim 1 

20 

puncte/suport 

elaborat în 

ultimii 5 ani 

2. 
Activitatea cu 

studenţii 

Participarea în echipe de coordonare 

de cercuri ştiinţifice studenţeşti 

 

Sau  

 

Coodonarea pregătirii studenţilor 

pentru olimpiadele pe domenii 

Minim 1 
10 puncte/ 

activitate/an 

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare 

3. Cercetare ştiinţifică 

Director Grant / proiect / contract 

de cercetare – dezvoltare obţinut 

prin competiţie* 

 

sau 

 

Minim 2* 

100 de 

puncte/ 

activitate 

Membru** în echipa de Grant / 

proiect / contract de cercetare 

câştigate prin competiţie 
Minim 6* 

25 puncte/ 

activitate 

* funcţiei de director i se poate asimila şi cu cea de coordonator/responsabil de 

proiect instituţional în consorţii naţionale şi internaţionale, iar condiţia cerută este 

minim 1 ca director sau minim 4 ca membru, din care cel mult 1 contract de 

cercetare obţinut cu mediul social şi de afaceri, mai mare de 10.000 de Euro. 

** calitatea de membru în echipa de proiect se poate echivala cu calitatea de 

beneficiar de burse de cercetare/postdoctorat. 

Criteriul 3 – Activitatea ştiinţifică 
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9 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

4. 
Lucrări şi cărţi 

publicate 

Număr de articole publicate în reviste 

cotate ISI sau articole publicate în 

reviste indexate BDI* Minim 4* 

10 puncte/ 

autor principal 

5 puncte/ 

coautor 

 

Număr de articole publicate în reviste 

cotate în clasificarea CNCSIS** 

Minim 16 

(din care 

6 în 

ultimii 5 

ani) ** 

6 puncte/ 

autor principal 

3 puncte/ 

coautor 

Tratate, monografii, cărţi de 

specialitate publicate în edituri cu 

recunoaştere CNCSIS 

Minim 1 

ca unic 

autor 

50 puncte 

* Un articol ISI se echivalează cu 4 articole în reviste cotate B în clasificarea CNCSIS 

în domeniu (cu ISSN sau ISBN); citarea într-o bază de date internaţională se 

echivalează cu 3 articole în reviste recunoscute în domeniu (cu ISSN sau ISBN). 

**Un articol cotat B se echivalează cu două articole publicate în reviste cotate C sau 

reviste de specialitate naţionale de prestigiu. 

Criteriul 4 – Prestigiul profesional 

5. 

Activitatea în 

comunitatea 

academică 

Calitatea de membru în societăţi 

ştiinţifice şi profesionale* Minim 1* 
10 puncte/ 

activitate 

Calitatea de membru în comisii la nivel 

de FSE* Minim 1* 
10 puncte/ 

activitate 

Membru în comitete de organizare/ 

program conferinţe* Minim 1* 
10 puncte / 

activitate 

 
Candidatul se declară admis dacă a acumulat cel puţin 400 de puncte. 
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10 Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la 
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