Anexa 5
CURRICULUM VITAE

*)

..... (Numele candidatului şi instituţia unde lucrează) ...........
1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI
2. FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ
3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
4. ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI
5. ALTE DATE
--------------------------------* ) Datele se prezintă cronologic cu evidenţierea - după caz - a contribuţiilor personale, cu referiri la LISTA DE LUCRĂRI
PUBLICATE, MAPA CU CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE, în legătură cu disciplinele din postul
didactic în cauză, domeniul asociat şi/sau justificat, discipline şi domenii înrudite cu acesta şi având în vedere detaliile
menţionate în cele ce urmează.
(1) STUDII: pregătirea preuniversitară; pregătirea universitară - cu precizarea mediei anilor de studii (fără nota la
examenul de diplomă) şi media la examenul de licenţă, media anilor de studii aprofundate sau master, nota la examenul de
dizertaţie, precum şi titlurile obţinute - inginer, economist, etc.; gradul de cunoaştere a limbilor străine etc.,
SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI ŞTIINTIFICE: doctorat, stagii de specializare şi titluri ştiinţifice obţinute: doctor, doctor
docent, etc., cu susţinerea domeniului de activitate, raportat la cel specific postului în cauză.
(2) FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ: cu precizarea perioadei şi a locurilor de
muncă în care acestea s-au exercitat şi a domeniului de activitate, raportat la cel specific postului în cauză.
(3) ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
Activitatea didactică: predare curs la disciplinele .......; conducere seminarii, lucrări de laborator, proiecte de an la
disciplinele .....; conducere proiecte de diplomă; prelegeri şi îndrumare lucrări aplicative la invăţământul postuniversitar;
participare în comisii de examene de diplomă, definitivat, grade II şi I etc.
Activitatea tehnică: proiectare aparate, standuri de cercetare, tehnologii etc.; asistentă tehnică; expertize; traduceri;
organizare de noi laboratoare didactice sau de cercetare etc.
Activitatea stiintifică: cercetare ştiinţifică; îndrumare ştiinţifică studenţi, cadre didactice, etc.; conducere
doctorate; recenzii ştiinţifice, etc.
Activitatea ştiinţifică va fi prezentată astfel încât să evidenţieze contribuţiile de valoare deosebită ale candidatului
la dezvoltarea ştiinţifică a specialităţii/domeniului - obligatoriu pe baza lucrărilor considerate de candidat ca fiind cele mai
reprezentative pentru creaţia sa ştiinţifică şi care îl îndreptăţesc să ocupe postul în concurs (1 articol pentru Şef lucrări/
Lector şi Mape cu contribuţii ştiinţifice reprezentative pentru profesor/conferenţiar).
(4) ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI
Lucrări didactice (profesionale): cărţi, culegeri şi/sau îndrumare destinate pregătirii studenţilor sau cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar.
Lucrări tehnice: cărţi şi îndrumare adresate specialiştilor din proiectare şi producţie, invenţii şi inovaţii.
Lucrari stiintifice: teza (-ele) de doctorat, cărţi (monografii, tratate) şi articole.
(5) ALTE DATE referitoare la prestigiul profesional: distincţii, premii, funcţii (responsabilităţi), asociaţii tehnicoştiinţifice, citări de lucrări, colective editoriale etc.
Pentru posturile de PROFESOR şi CONFERENŢIAR, se vor lua în considerare CRITERIILE DE EVALUARE,
cuprinse în SISTEMUL DE EVALUARE PRIVIND CONFERIREA TITLURILOR DE PROFESOR UNIVERSITAR
SAU CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Se atrage atenţia asupra faptului
că acest sistem prevede ca fiecare criteriu trebuie să primească rezoluţia “Criteriul este îndeplinit” pentru ca postul să fie
ocupat, respectiv să se acorde titlul de profesor/conferenţiar fără ca realizările specifice unui criteriu să compenseze
nerealizările altor criterii .
OBS. a) Se va avea în vedere faptul că studiile universitare de licenţă sau asimilate, studiile de master şi doctorat, poziţia
profesională, activităţile şi realizările profesional ştiinţifice se prezintă şi se evaluează, referitor la candidat, în legatură cu
disciplinele din postul didactic in cauză şi cu domeniul de doctorat în care se solicită conducere de doctorat pentru
profesori.
b) Prezentarea întregii activităţi trebuie facută cu referire distincta la realizările din ultimii 5 ani şi la evoluţia acesteia
după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, îndeosebi în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de
profesor sau conferenţiar.
.(Data)...
...(Semnătura candidat)...
Data…………………
Facultatea / Departamentul...................................................................................................,
Catedra ……………………………………...............................................................……,

Concurs pentru ocuparea postului poz. … , de conferenţiar/profesor
Disciplinele: ………………………………………………………………..….. ,
Domeniul ……………………………………………………………………..,
post publicat în Monitorul Oficial al României nr. _______________________.

universitar,

LISTA DE LUCRĂRI
Candidat: …………………………………………. - Dr./ din ….., ………………../ din ….
(NUME, iniţială şi prenume)
(anul) (Titlul didactic/echiv.) (anul)
10 Teza(-ele) de doctorat
T1. …
T2. …
etc.

20 Cărţi publicate (Ca, Cb, Cc), îndrumare publicate(I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective, capitole teoretice
redactate, sisteme de laborator funcţionale etc. (D1, D2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea
activităţilor didactice/profesionale.
C1. …
C2. …
etc.
I1. …
I2. …
etc.
…

30 Articole/studii publicate: a) în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI sau indexate în
baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de
performanta (Ris); b) în alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională (Rio); c) în reviste din ţară recunoscute
C.N.C.S.I.S. (Rns); d) în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională (Rno).
Obs. – Grupe distincte, în ordinea de mai sus.
40 Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice: a) internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din
ţară şi din străinătate (Vi) şi b) naţionale (Vn), inclusiv cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale.
Obs. – Grupe distincte, în ordinea de mai sus.

50 Brevete de invenţie(B1, B2 etc.).
60 Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare: a) obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant în ţară / străinătate (Pn-naţionale,
internaţionale); b) alte lucrări de cercetare-dezvoltare (F1, F2 etc.), după caz.

Pi-

Obs. – Grupe distincte, în ordinea de mai sus.
70 Creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute (A1, A2 etc.), precum şi, după caz, alte lucrări similare articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii
şi nepublicate (E1, E2 etc.) etc.

Notă
(1) Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată/expusă, corespunzător structurii “ I, II, III, IV, V, VI ”, unde: I este indicativul (T1, T2 etc.; C1, C2
etc. …), care se scrie “bold” la lucrările realizate după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional ( C1, I1 etc., după caz)şi vor fi şi/sau „subliniate” cele realizate
în ultimii 5 ani (C1, B2 etc.); II - autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere “bold” a candidatului; III – titlul, scris “italic”; IV - editura sau revista sau manifestarea
şi/sau alte elemente de localizare, după caz (ISI, Baza de date de indexare, ISSN/ISBN etc.); V - intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pp …-…, numărul total
de pagini, respectiv, … pg., sau alte date similare, după caz; VI - anul sau perioada de realizare, după caz.
(2) În cadrul fiecărui grup de lucrări (C1, C2 etc.; I1, I2 etc. ; …), lucrările sunt în ordine invers cronologică.

Confirm autenticitatea
Catedra......................................................................
Şef Catedră................................................................
Data.............................................
Semnătura.....................................
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Candidat,
……….................……………………

