
                                                           Anexa 1 

Condiţii  minime privind participarea candidaţilor  

la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar, lector 

universitar / şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar 

la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş  

 

Pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar sau lector universitar/şef de 

lucrări se cer îndeplinite următoarele condiţii: 

Art.1 Angajarea pe un post didactic se face pe perioadă determinată sau nedeterminată, 

conform art.294. din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. La concurs pot participa cetăţeni 

români sau străini, fără nici o discriminare, în condiţiile legii. 

Art.2 Punctajul pe baza căruia se cuantifică activitatea de cercetare: 

 - articol B: 5 puncte 

    - articol B+/ BDI: 10 puncte 

    - articol ISI Proceedings: 15 puncte 

    - articol ISI fără factor de impact (sau echivalent): 20 puncte 

    - articol ISI cu factor de impact (sau echivalent): 25 puncte 

        - carte de specialitate publicată în România - editură recunoscută CNCSIS: 30 puncte 

        - carte de specialitate publicată în edituri din străinătate: 40 puncte 

 

Art.3 Pentru funcţia de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare 

cumulativ: 

 a) deţinerea diplomei de doctor; 

 b) îndeplinirea următorului standard: minimum 25 de puncte; 

c) prin excepţie, în cazul persoanelor care deţin statutul de student doctorand, angajarea se 

face conform art. 301 din Legea 1/2011 pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 

prelungirii până la 5 ani. 

 

Art.4  Pentru funcţiile de lector universitar/şef de lucrări sunt necesare cumulativ: 

 a) deţinerea diplomei de doctor; 

 b) îndeplinirea următorului standard: minimum 50 de puncte; 

 

Art.5 Articolele şi volumele de specialitate publicate vor fi considerate ca fracţiuni 

corespunzătoare în cazul în care există mai mulţi autori. 

 

Art.6 Membrii comisiilor de concurs pot echivala capitolele publicate în cărţi editate în 

străinătate cu lucrări publicate în reviste de specialitate de tip ISI / ISI Proceedings / BDI / B+ 

în funcţie de specificul specializării postului scos la concurs. 



Art.7 În condiţiile in care CNATDU va stabili oficial criterii minimale pentru ocuparea 

posturilor de asistent universitar sau lector universitar/ şef de lucrări acestea vor deveni 

criteriile minimale valabile pentru ocuparea posturilor didactice vacante de Universitatea Petru 

Maior din Tîrgu Mureş. 

Art.8 (1) Pentru funcţia de conferenţiar universitar pe perioadă nedeterminată sunt necesare 

cumulativ: 

a) deţinerea diplomei de doctor; 

b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, 

specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art.219 alin.(1) lit.a) 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei didactice de conferenţiar universitar, prevăzute de metodologia proprie. 

Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit 

art.219 alin.(1) lit.a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

 

 (2)  Pentru funcţia de profesor universitar sunt necesare cumulativ: 

 a)   deţinerea diplomei de doctor; 

b)  deţinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate, 

     obţinut înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011; 

a) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, 

specifice funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art.219 alin.(1) lit.a) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011; 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei didactice de profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste 

standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit 

art.219 alin.(1) lit.a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

 

 


