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ŞEF LUCRĂRI / LECTOR UNIVERSITAR 

 
1. Titlul de doctor 
2. Studii de nivel master în sistem Bologna sau de formare iniţială de 

lungă durată în sistem pre-Bologna 
        3.  (b1) pentru posturile de şef de lucrări / lector din toate domeniile, 

mai puţin Matematică (Domeniul CNATDCU nr. 1), Fizică (Domeniul 
CNATDCU nr. 3) şi Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa 
materialelor şi nanomateriale (Domeniul CNATDCU nr. 8):  cumularea, 
din raportări făcute conform grilelor  naţionale ale domeniului în cauză 
pentru postul de conferenţiar, a unui punctaj egal cu cel puţin 25 % din 
punctajul minimal impus de grilele naţionale1 ale domeniului în cauză, 
pentru postul de conferenţiar. 
Sau2 
           (b2) pentru posturile de şef de lucrări / lector din domeniile 
Matematică (Domeniul CNATDCU nr. 1), Fizică (Domeniul CNATDCU nr. 
3) şi Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi 
nanomateriale (Domeniul CNATDCU nr. 8): publicarea din postura de 
autor sau coautor, în domeniul în cauză, a cel puţin 3 lucrări indexate ISI, 
din care cel puţin una la o revistă ISI şi publicarea din postura de autor 
sau coautor, a cel puţin un îndrumător de laborator / o culegere de 
probleme / o carte, la o editură recunoscută CNCSIS.3 

                                                 
1 Grilele naţionale sunt cele stabilite de : OMENCS nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a 
atestatului de abilitare și publicate pe site-ul www.upt.ro . 
2 Candidatul va pastra conditia minimala (b1) sau (b2), in functie de postul pentru care candidează. 
3 Grilele naţionale sunt cele stabilite de : OMENCS nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a 
atestatului de abilitare și publicate pe site-ul www.upt.ro. 
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