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Anexa 1 HCF 29/18.10.2021 
 

Criterii specifice de ocupare prin concurs a posturilor vacante în cadrul 
Facultății Știința și ingineria alimentelor 

 
A.1.1. Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar pe perioadă determinată 
se cer îndeplinite cumulativ condiţiile: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de preselecție Punctaje* 

1 Calitatea de absolvent al facultății FSIA (sau de industrie alimentară) și/sau 
student doctorand al IOSUD din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. 

10 pct. 

2 Publicarea la momentul concursului, în calitate de prim autor, a cel puțin 2 
articole în reviste cotate în Web of Science cu factor de impact mai mare sau 
egal cu 0,5. 

50 pct. 

3 Calitatea de membru în cel puţin un proiect de cercetare. 40 pct. 

*Punctajul maxim se acordă pentru îndeplinirea criteriului în proporție de 100% și se diminuează proporțional 
cu gradul de îndeplinire. 

 
 

A.1.2. Pentru ocuparea funcţiei didactice de șef lucrări pe perioadă nedeterminată se cer 
îndeplinite cumulativ condiţiile: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de preselecție Punctaje* 

1 Deţinerea diplomei de doctor în domeniile fundamentale derulate in facultatea 
SIA. 

Condiţie 
eliminatorie 

2 Publicarea la momentul concursului, în calitate de prim autor, a cel puțin 2 
articole în reviste cotate în Web of Science cu factor de impact mai mare sau 
egal cu 1,5. 

40 pct. 

3 Calitatea de membru în cel puţin un proiect de cercetare. 20 pct. 
4 Initiativa de accesare a unor fonduri destinate desfășurării activităților CDI, 

prin participare la competitii naționale în calitate de director/responsabil de 
proiect. 

20 pct. 

5 Implicarea activă în acțiuni de dezvoltare a facultății pentru: autorizarea sau 
acreditarea unor programe de studii; atragerea de studenți; acorduri de 
parteneriat cu agenți economici; contracte de sponsorizare; parteneriate la 
nivel national și international în activități didactice și CDI*. 

20 pct. 

   

*Punctajul maxim se acordă pentru îndeplinirea criteriului în proporție de 100% și se diminuează proporțional 
cu gradul de îndeplinire. 



             
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR 
www.ugal.ro, www.sia.ugal.ro  
 

Contact: decanat.sia@ugal.ro, secretar.sia@ugal.ro    
Str. Domnească nr. 111, Cod poştal 800201,                                                                               Tel.: +40 336 130 177  
Galaţi, România                                                                                                                                     Fax: +40 236 460 165 
 

 

A.1.3. Pentru ocuparea funcţiei didactice de conferențiar pe perioadă nedeterminată se cer 
îndeplinite cumulativ condiţiile: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de preselecție Punctaje 

1 Deţinerea diplomei de doctor în domeniile fundamentale derulate in facultatea 
SIA. 

Condiţie 
eliminatorie 

2 Îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor didactice, 
specifice funcției de conferențiar universitar, stabilite de CNATDCU, în vigoare 
la momentul concursului. 

Condiţie 
eliminatorie 

3 Punctajul obtinut în fişa de îndeplinire a standardelor minimale CNDATCU, în 
vigoare la momentul concursului.* 

40 pct 

4 Suma punctajelor din fișele de autoevaluare din ultimii 5 ani.** 40 pct. 
5 Implicarea activă în acțiuni de dezvoltare a facultății pentru: autorizarea sau 

acreditarea unor programe de studii; atragerea de studenți; acorduri de 
parteneriat cu agenți economici; contracte de sponsorizare; parteneriate la 
nivel national și international în activități didactice și CDI. 

20 pct. 

*, ** În cazul existenței mai multor candidaturi, punctajul final se stabileşte raportând fiecare punctaj (al fiecărui 
candidat) la punctajul maxim existent în cadrul cadidaturilor depuse. 

 
A.1.4. Pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pe perioadă nedeterminată se cer 
îndeplinite cumulativ condiţiile: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de preselecție Punctaje 

1 Deţinerea diplomei de doctor în domeniile fundamentale derulate in facultatea 
SIA. 

Condiţie 
eliminatorie 

2 Deținerea calității de conducător de doctorat atestată prin Ordin de ministru 
(atestat de abilitare); 

Condiţie 
eliminatorie 

3 Îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor didactice, 
specifice funcției de profesor universitar, stabilite de CNATDCU, în vigoare la 
momentul concursului. 

Condiţie 
eliminatorie 

4 Punctajul obtinut la fişa de îndeplinire a standardelor minimale CNDATCU, în 
vigoare la momentul concursului.* 

40 pct. 

5 Suma punctajelor din fișele de autoevaluare din ultimii 5 ani.** 40 pct. 
6 Implicarea activă în acțiuni de dezvoltare a facultății pentru: autorizarea sau 

acreditarea unor programe de studii; atragerea de studenți; acorduri de 
parteneriat cu agenți economici; contracte de sponsorizare; parteneriate la nivel 
national și international în activități didactice și CDI. 

20 pct. 

*, ** În cazul existenței mai multor candidaturi, punctajul final se stabileşte raportând fiecare punctaj (al fiecărui 
candidat) la punctajul maxim existent în cadrul cadidaturilor depuse. 

 

 


