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REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR DIDACTICE
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT, LECTOR, CONFERENŢIAR ŞI PROFESOR
UNIVERSITAR ÎN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A
UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
Art. 1 DISPOZIŢII GENERALE:
(1) Prezentul document a fost elaborat în temeiul:
a. Legii 1/2011, modificată prin OUG 92/19.12.2012 (Secţiunea a II-a, art. 293-302);
b. HG 286/23.03.2011, Anexă – Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant a personalului din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice;
c. HG 457/04.05.2011 modificată prin HG 36/06.02.2013, privind Metodologia cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul
superior;
d. Ordinului MEN 6560/29.07.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare;
e. Metodologiei de concurs a Universităţii din Bucureşti;
(2) Prezentul document cuprinde şi completează (cf. H.G. nr. 457/2011 şi HG 36/2013, art. I,
7) Ordinul MEN 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare (Anexa 29 – Filologie):
(3) Prezentul document cuprinde şi completează Ordinul MEN 4204/2013 pentru modificarea
anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
Art. 2 DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul se aplică tuturor persoanelor, cetăţeni români sau ai altor state, care doresc să
ocupe în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, pe durată
determinată sau nedeterminată, una din următoarele funcţii didactice: asistent universitar; lector
universitar; conferenţiar universitar; profesor universitar.
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Art. 3 OBIECTIVE
Regulamentul promovează standarde, proceduri şi principii comune, obligatorii pentru
garantarea transparenţei şi a calităţii în organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor didactice menţionate la art. 2, respectiv criteriile
ştiinţifice şi didactice, cantitative şi calitative necesare ocupării acestor funcţii.
Art. 4 PRINCIPII FUNDAMENTALE
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine are la bază următoarele principii:
a. principiul nediscriminării şi accesul egal şi echitabil la ocuparea posturilor vacante;
b. autonomia universitară exercitată cu responsabilitate;
c. asigurarea calităţii şi pregătirea profesională de calitate a candidaţilor;
d. informarea corectă şi completă privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
e. transparenţa cu privire la informaţiile administrative, financiare şi de evaluare a
posturilor didactice.
Art. 5 TRANSPARENŢA
(1) Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine garantează transparenţa organizării şi desfăşurării
concursurilor pentru posturile didactice.
(2) Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine publică pe site sau prin orice mijloace de comunicare
pe care le consideră adecvate toate informaţiile relevante privind posturile vacante, calendarul de
derulare a concursurilor, condiţiile de înscriere la concurs, criteriile ştiinţifice şi didactice
necesare ocupării posturilor vacante, precum şi lista documentelor ce alcătuiesc dosarul de
înscriere, informaţiile referitoare la post (descriere, atribuţii, obiective de performanţă şi criterii
de evaluare).
Art. 6 CRITERIILE/STANDARDELE DE OCUPARE
(1) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor au la bază aplicarea unor criterii, standarde şi
proceduri care au drept scop:
a. evaluarea obiectivă şi corectă a performanţelor candidaţilor;
b. înlăturarea oricărei forme de discriminare şi asigurarea unui acces echitabil la funcţiile
didactice din cadrul Facultăţii;
c. ameliorarea continuă a procedurilor de selectare a personalului didactic;
d. facilitarea evaluării performanţelor profesionale şi a abilităţilor didactice prin utilizarea
unui set comun de criterii şi standarde.
(2) Criteriile, standardele şi procedurile se aplică în privinţa:
a. admiterii dosarului la concurs;
b. descrierii postului şi a atribuţiilor;
c. conţinutului activităţii profesionale şi didactice a candidaţilor;
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d. asigurării calităţii evaluării în vederea selectării personalului în Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine;
e. statutului profesional al persoanelor selectate;
f. implicării personalului în activitatea didactică şi în formarea studenţilor şi a tinerilor
cercetători.
Art. 7 CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
(1) În baza prevederilor alin. 1, poate participa la concursul organizat de Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine în vederea ocupării unui post didactic vacant persoana care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii generale:
a. are vârsta minimă reglementată de lege şi capacitate deplină de exerciţiu;
b. are o stare de sănătate adecvată, atestată prin certificat medical eliberat de unităţile
sanitare abilitate;
c. îndeplineşte cerinţele de studii superioare şi pregătire profesională, precum şi pe cele
specifice postului scos la concurs;
d. nu a fost condamnată definitiv pentru săvărşirea unor infracţiuni contra umanităţii, a
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a oricăror alte fapte
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei didactice sau de cercetare.
Art. 8 CONDIŢII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE ŞI DOSARUL DE CONCURS
(1) Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine solicită, în vederea înscrierii la concurs, îndeplinirea
criteriilor prevăzute de lege, de Metodologia de concurs a Universităţii din Bucureşti, precum şi
de prezentul Regulament.
(2) Cetăţenii altor state care doresc să participe la concurs/examen se supun aceloraşi criterii
ştiinţifice şi didactice şi vor fi evaluaţi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români.
(3) În situaţia în care lucrările candidaţilor nu sunt disponibile în format electronic, Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine solicită candidaţilor să prezinte lucrările pe suport de hârtie. Lucrările
publicate numai online vor fi depuse în format electronic sau pe suport de hârtie. În cazul în care
din acest format nu rezultă numele autorului, acesta va fi însoţit de un atestat corespunzător
eliberat de entitatea beneficiară.
(4) Indiferent de gradul didactic, lista de lucrări trebuie să satisfacă în proporţie de min. 40%
încărcătura didactică specifică (lingvistică, studii literare şi culturale, civilizaţie, traductologie,
limbi moderne aplicate), cuprinsă în fişa postului scos la concurs. În caz contrar, candidatul nu
va primi puncte la analiza dosarului.
(5) Cu excepţia candidaţilor la un post de asistent, evaluarea instituţională trebuie să fi fost
maximă cel puţin în ultimii 3 ani.
(6) Pentru posturile de lector este obligatorie publicarea lucrării de doctorat/ unei cărţi derivate
din lucrarea de doctorat, care se va puncta ca un volum de autor (20 pct.).
(7) La dosarul de concurs candidaţii pentru ocuparea posturilor de conferenţiar sau profesor
universitar vor depune, pe lângă documentaţia prevăzută de lege şi de Metodologia de concurs a
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Universităţii din Bucureşti, fişa cuprinzând îndeplinirea de către aceştia a criteriilor prevăzute de
prezentul Regulament.
Art. 9 PUBLICITATEA POSTULUI
(1) Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice în
termenele şi condiţiile prevăzute de lege şi de prevederile relevante din Metodologia de concurs
a Universităţii din Bucureşti. Aceste condiţii rămân la dispoziţia publicului până la finalizarea
concursului.
(2) De asemenea, anunţul cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a. denumirea postului, norma didactică şi de cercetare şi principalele cerinţe din fişa
postului;
b. documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, indicând
data-limită şi ora până la care se depun acestea, locul de depunere şi compartimentul de
resurse umane responsabil cu indicarea datelor de contact ale acestora şi a programului de
lucru cu publicul;
c. condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului, cu indicarea
punctajului minim necesar pentru a fi declarat admis;
d. tipurile şi numărul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
e. bibliografia şi tematica pentru concurs;
f. orice alte documente necesare susţinerii concursului.
Art. 10 COMISIA DE CONCURS
(1) Componenţa comisiei şi termenele de constituire ale acesteia se stabilesc conform
prevederilor relevante din Metodologia de concurs a Universităţii din Bucureşti.
(2) Comisia are următoarele atribuţii:
a. selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b. stabileşte data, ora şi locul susţinerii probelor;
c. elaborează subiectele pentru proba orală (la concursul pentru postul de asistent sau de
lector), respectiv tema prelegerii de specialitate (la concursul pentru postul de conferenţiar
sau profesor); în acest scop, fiecare membru al comisiei, excepţia preşedintelui, elaborează
câte un subiect, respectiv o temă;
d. evaluează candidaţii; în acest scop, membrii comisiei, cu excepţia preşedintelui, notează
candidaţii şi completează o Fişă individuală şi un Referat de apreciere calitativă pentru
fiecare candidat înscris la concurs/examen;
(3) După desfăşurarea probelor de concurs şi întocmirea Fişelor individuale, membrii comisiei,
inclusiv preşedintele acesteia, îşi exprimă votul cu privire la Raportul general întocmit de
preşedintele comisiei în baza Fişelor individuale. Votul se exprimă prin buletine de vot, care se
anexează dosarului de concurs.
(4) La încheierea concursului, preşedintele comisiei verifică compunerea dosarului. Acesta
trebuie să conţină:
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- documentele depuse de candidat în momentul înscrierii la concurs;
- teza de la proba scrisă de specialitate (acolo unde este cazul);
- Fişele individuale de evaluare, completate şi semnate de membrii comisiei;
- Referatele de apreciere calitativă, semnate de membrii comisiei;
- Raportul general asupra concursului, întocmit de preşedintele comisiei şi
semnat de toţi membrii comisiei;
- biletul cuprinzând subiectele probei scrise, respectiv tema prelegerii publice,
semnat de membrii comisiei, precum şi, dacă este cazul, celelalte bilete cu
subiecte, dintre care candidatul a extras subiectele probei scrise;
- cinci buletine de vot.
Art. 11 DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
(1) Probele de concurs se desfăşoară la termenele stabilite în Metodologia de concurs a
Universităţi din Bucureşti.
(2) Înainte de susţinerea probelor de concurs, candidaţii depun documentele necesare solicitate în
vederea îndeplinirii standardelor minime obligatorii prevăzute la Anexa 29 a Ordinului nr.
6560/2012 al Ministrului Educaţiei Naționale.
(3) Probele pe care candidaţii le susţin sunt:
a. proba scrisă, obligatorie pentru ocuparea posturilor de asistent şi lector universitar,
constă în examinarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul de specialitate al postului
pentru care s-au înscris;
b. proba orală, obligatorie pentru ocuparea posturilor de asistent universitar, constă în
verificarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul de specialitate al postului pentru care s-au
înscris;
c. proba practică, obligatorie pentru ocuparea posturilor de asistent şi lector universitar,
constă în susţinerea un curs/conducerea unui seminar în domeniul postului pentru care s-a
înscris candidatul;
d. prelegerea de specialitate, obligatorie pentru posturile de conferenţiar şi profesor
universitar, constă în examinarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul de specialitate al
postului pentru care s-au înscris;
e. prezentarea proiectului de dezvoltare a carierei, obligatorie pentru posturile de lector,
conferenţiar şi profesor universitar, nu trebuie să depășească 45 de minute (lector
universitar), respectiv 60 de minute (conferenţiar şi profesor universitar).
(4) Cu 48 de ore înaintea desfăşurării probei practice (la concursul pentru postul de asistent şi
lector universitar), respectiv a prelegerii de specialitate (la concursul pentru postul de
conferenţiar şi profesor universitar), candidatul trage la sorţi, în prezenţa preşedintelui comisiei
de concurs, tema probei, respectiv prelegerii Tragerea la sorţi va fi organizată într-un spaţiu
situat la adresa imobilului în care se va desfăşura concursul.
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(5) În ipoteza în care pe un post se înscriu mai mulți candidați, susținerea probelor se face în
ordinea înscrierii la concurs. Dacă data înscrierii este aceeași, susținerea probelor se face în
ordinea alfabetică a numelui candidaților.
Art. 12 PUNCTAJELE SPECIFICE PROBELOR DE CONCURS
(1) Punctajele probelor de concurs sunt :
a. pentru proba scrisă (asistent şi lector universitar): min. 80, max 100 de puncte;
b. pentru proba orală (asistent universitar): min. 80, max. 100 de puncte;
c. pentru proba practică (asistent şi lector universitar): min. 80, max.100 de puncte ;
d. pentru prelegerea de specialitate (conferenţiar şi profesor universitar): min. 90, max. 100
de puncte;
e. pentru prezentarea proiectului de dezvoltare personală:
- lector universitar: min. 80, max. 100 de puncte;
- conferenţiar şi profesor universitar: min. 90, max. 100 de puncte.
(2) Dacă media limitelor minime nu este îndeplinită la una dintre probe, candidatul/a va fi
declarat/ă respins/ă.
(3) Comisia de concurs evaluează dosarul candidatului din punctul de vedere al activităţii
didactice şi profesionale, de cercetare şi al recunoaşterii şi al impactului activităţii în baza
criteriilor cuprinse în Anexa 1 a prezentului Regulament.
(4) Punctajele minime (analiza dosarului şi probele de concurs) sunt:
a. pentru asistent: 290 de puncte (dintre care min. 50 de puncte din activitatea de cercetare;
min. 240 de puncte din probele de concurs);
b. pentru lector: 340 de puncte (dintre care min. 20 de puncte din activitatea didactică; min.
80 de puncte din activitatea de cercetare; min. 240 de puncte din probele de concurs);
c. pentru conferenţiar: 360 de puncte (dintre care min. 50 de puncte pentru activitatea
didactică şi profesională; min. 120 de puncte pentru activitatea de cercetare; min. 10 puncte
pentru recunoşterea impactului activităţii, cf. Anexa 29 din Ordinul MEN 6560/2012; min.
180 de puncte din probele de concurs);
d. pentru profesor: 550 de puncte (dintre care min. 100 de puncte pentru activitatea
didactică şi de profesională; min. 240 de puncte pentru activitatea de cercetare; min. 30 de
puncte din recunoasterea impactului activitatii, cf. Anexa 11 din Ordinul 4204/2013.
Art. 13 FINALIZAREA CONCURSULUI
(1) Comisia, după ce evaluează candidaţii pe baza standardelor, criteriilor şi a probelor
menţionate la art. 11, stabileşte punctajele individuale finale care s-au acordat fiecărui candidat
de către fiecare membru al comisiei pentru fiecare probă prin medie aritmetică.
(2) Punctajele finale se afişează în ordine descrescătoare şi se calculează ca sumă a punctajelor
obţinute de fiecare candidat la cele două componente (analiza dosarului şi probele de concurs).
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(3) În cazul în care candidații pe un post au obținut punctaje finale egale, va fi declarat
admis(ă)/promovat(ă) candidatul/a care are punctajul final cel mai mare la criteriile științifice
prevăzute de Ordinul 4204/2013 și cuprinse în Anexa 1 a prezentului Regulament.
Art. 14 CONTESTAŢIILE
(1) Odată cu aprobarea de către Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a componenţei
comisiilor de concurs va fi aprobată şi componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi decanul facultăţii. În cazul în care
acesta a făcut parte anterior din comisia de concurs contestată, el va fi înlocuit de unul dintre
prodecani.
(2) Comisia de contestații este alcătuită din 5 membri, alții decât cei ce au făcut parte din comisia
de concurs.
(3) Contestaţiile se pot depune doar personal, de către candidaţii aflaţi în concurs, nu de către
împuterniciţi ai acestora ori alte persoane. Ele se vor limita strict la procedurile legale de
organizare şi defăşurare a concursului în care a fost implicat candidatul respectiv.
(4) Contestaţiile vor fi depuse în termenul prevăzut de calendarul general publicat pe site-ul
Universităţii din Bucureşti, precum şi pe cel al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.
(5) Comisia se va întruni, în prezenţa tuturor membrilor şi a preşedintelui, în termen de 24 de ore
de la încheierea termenului prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi va soluţiona cazurile
supuse atenţiei într-o şedinţă unică şi secretă. Este exclusă prezenţa la discuţii a candidaţilor
contestatari sau a unor terţe persoane.
(6) Concluziile Comisiei vor fi făcute publice, prin afişare pe site-ul facultăţii, îndată după
încheierea şedinţei de analiză. Preşedintele Comisiei este singurul îndrituit să solicite
personalului administrativ publicarea acestora pe site. Publicarea pe site va fi singura modalitate
de comunicare a concluziilor finale ale Comisiei.
(7) Rezultatul comisiei de contestaţie este definitiv pe căile administrative de atac.
Art. 15 NUMIREA PE POST
Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent concursului susţinut pentru ocuparea
funcţiei didactice se realizează în condiţiile și termenele stabilite de prevederile relevante din
Metodologia proprie a Universităţii din Bucureşti.
Art. 16 DISPOZIŢII FINALE
(1) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Regulament şi se va supune aprobării Consiliului
Facultăţii împreună cu acesta.
(2) Dispoziţiile prezentului Regulament se completează şi se modifică în raport cu modificările
impuse de legislaţia în vigoare din domeniul educaţiei şi cu prevederile Codului muncii
republicat.
(3) Prevederile prezentului Regulament vor fi modificate corespunzător în caz de conflict cu
prevederile privind criteriile de acces la abilitare şi la concursul pentru ocuparea postului de
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profesor și conferenţiar în domeniul filologie, care vor fi aprobate şi publicate în Monitorul
Oficial al României de către Ministerul Educaţiei Naționale.
(4) Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în
7 mai 2013 şi modificat în Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în 25 martie 2015.
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Anexa 1
GRILA DE EVALUARE
Grila de evaluare va lua în calcul următoarele tipuri de activităţi:
I. activitatea didactică şi profesională (definită A1 în Anexa 29);
II. activitatea de cercetare (A2);
III. recunoaşterea şi impactul activităţii (A3).
I. Grilă de evaluare a activităţii didactice şi profesionale:
a. carte de specialitate (monografie, sinteză, studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar
ştiinţific; aproximativ 200 pag, 2100 semne pe pagină):
- de unic autor: 20 pct.;
- coautor: 10 pct.;
b. coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate):
10 pct./70 pag.;
c. ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi editarea critică a unui text
scris într-o limbă veche):
- autor: 20 pct.;
- coautor: 10 pct.;
d. editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi dotarea cu aparat critic (note şi/sau
comentarii) a unei opere ştiinţifice:
- autor: 10 pct.;
- coautor: 5 pct.;
e. coautor la lucrări internaţionale constituind elemente ale unor serii ştiinţifice fundamentale
publicate la edituri străine de prestigiu:
- autor: 10 pct.;
- coautor: 5 pct.;
f. materiale didactice (curs sau manual universitar):
- autor: 6 pct.;
- coautor: 3 pct.;
g. antologii de texte comentate, caiete de seminar, culegeri de exerciţii, produse cu drept de
proprietate intelectuală – produse educaţionale de tip software educaţional, înregistrate ORDARNPC):
- autor: 3 pct.;
- coautor: 1 pct.;
h. introducerea unui nou program de studii (licenţă, masterat): 3 pct.x program;
i. introducerea unui nou curs: 2 pct. x curs;
j. îndrumarea unui cerc ştiintific studenţesc: 2 pct.;
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k. îndrumarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor din cercurile ştiinţifice, la sesiunile de
comunicări ale studenţilor la nivel de facultate sau naţional: 1 pct. x lucrare;
l. îndrumarea de lucrări de grad în învăţământul preuniversitar: 0.5 pct. x lucrare;
m. participarea în comisiile concursurilor şcolare naţionale şi internaţionale: 0.5 pct. x
participare;
n. membru în comisii ministeriale pe chestiuni legate de învăţământ: 2 pct.
o. conducere de doctorat: 5 pct.
II. Grilă de evaluare a activităţii de cercetare:
a. articole, studii, comunicări, recenzii:
- în reviste indexate în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau
B, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale:
- autor: 10 pct.;
- coautor: 5 pct.;
- în Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale Universităţilor, Academiei, volume
colective, omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; reviste ştiinţifice necotate:
- autor: 6 pct.;
- coautor: 3 pct.;
b. editarea de volume decurgînd din lucrări ale unor simpozioane, colocvii, conferinţe,
congrese, work-shop-uri pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, organizate în cadru
instituţional de către Universităţi, Academia Română, Institutele A.R.:
- coordonator: 7 pct.;
- co-editor: 5 pct.;
c. comunicări la zilele Universităţilor, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde,
ateliere ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către Universităţi, Academia Română,
Institutele de cercetare ale Academiei Române: 5 pct.;
d. recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: 2 pct. x text;
e. alte contribuţii (studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de specialitate,
necotate CNCS, cu ISSN): 1 pt. x text;
f. granturi obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de cercetare:
- director de proiect: 5 pct. x grant;
- membru: 2 pct. x grant;
g. burse de cercetare obţinute prin concurs:
- naţional: 2 pct.x bursă;
- internaţional: 3 pct. x bursă;
h. keynote speaker la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese:
- naţionale: 1 pct. x manifestare ;
- internaţionale: 2 pct. x manifestare;
i. referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din străinatate: 1 pct.x editură/revistă;
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j. membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din ţară sau din străinătate:
2 pct. x revistă;
k. redactor-şef al unei reviste de specialitate din ţară sau din străinatate: 3 pct. x revistă;
l. traduceri de specialitate 1 şi beletristică:
- operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă modernă cu aparat critic:
- autor: 2 pct. x traducere;
- coautor: 1 pct. x traducere;
- din limbi vechi şi medievale cu aparat critic:
- autor: 5 pct.x item;
- coautor: 3 pct. x item;
m. recezie a unei lucrări de specialitate publicată într-o revistă de specialitate: 2 pct. x
recenzie;
n. prezentare a unei lucrări de specialitate publicată într-o revistă de specialitate: 1 pct. x
prezentare.
III. Recunoaşterea şi impactul activităţii:
a. carte de autor publicată în străinătate (Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea a fost deja
publicată în România sau în Republica Moldova): 20 pct.;
b. articol de autor publicat în străinătate (Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea a fost deja
publicată în Romania sau în Republica Moldova): 10 pct.;
c. membru în Consiliile şi Comisiile Departamentului, Facultăţii sau Senatul Universităţii: 1
pct. x organism;
d. membru în diferite organisme de conducere ale instituţiilor culturale, ştiinţifice şi de
învăţământ: 2 pct. x organism;
e. membru în organisme naţionale de evaluare a învăţământului universitar: 2 pct.x
organism;
f. membru în organisme internaţionale de evaluare a învăţământului universitar: 3 pct. x
organism;
g. membru în comitete ştiinţifice ale unor instituţii sau organizaţii
- naţionale: 3 pct. x comitet;
- internaţionale: 3 pct. x comitet;
h. director de colecţie, serie apărute la o editură indexată în bazele de date internaţionale:
max. 5 pct.;
i. membru al unor organizaţii, societăţi profesionale
- din ţară: 1 pct. x organizaţie;
- din străinătate: 2 pct. x organizaţie;
j. deţinerea unor atestate de management universitar: 3 pct. x atestat.

Pentru posturile cu încărcătură didactică de la specializarea Interpreţi, Traducători, Terminologi se admit şi
traducerile din limbaje specializate.
1
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k. prezenţa în comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare: 2
pct. x comisie;
l. membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior în
străinătate: 3 pct. x comisie;
m. organizarea de manifestări ştiinţifice (colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese): 5
pct. x manifestare;
n. organizator al unor manifestări ştiinţifice internaţionale: 7 pct. x manifestare;
o. prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat: 2 pct. x comisie;
p. traducerea unei lucrări a autorului într-o limbă străină :
- autor : 2 pct. x traducere ;
- coautor : 1 pct. x traducere ;
q. profesor invitat la universităţi din ţară (se exclud situaţiile de cumul şi plata cu ora): 2 pct
x invitaţie;
r. visiting professor/ cadru didactic invitat la universităţi din străinătate (cel puţin o lună; se
exclud mobilităţile Erasmus, CEEPUS etc.): 3 pct. x invitaţie;
s. stagiu postdoctoral (exclus Erasmus - staff mobility): 2 pct. x stagiu (min. 1 lună);
ş. premii şi distincţii academice oferite de Universităţi, Institute de cercetare, Academii,
USR, Asociaţii profesionale de nivel naţional: 2 pct. x premiu;
t. recunoaşterea şi impactul cercetării:
- citare, menţiune bibliografică. Cu excepţia autocitărilor. Lucrările în care se face
citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol sau studiu se punctează
o singură citare a unei lucrări: 2 pct. x citare;
- cronică/ recenzare: 1 pct. x cronică;
- prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate (ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink ejournals, Wilez Online Librarz, Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN,
ERIH, KVK, worldcat.org, kubon-sagner.de, bibliomadrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org,
ceecs.net, regesta-imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu, jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele,
în cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în cele ale bibliotecilor din
străinătate: 2 pct. x prezenţă.
Modificările la prezentul Regulament au fost votate în Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine al Universităţii Bucureşti din data de 25.03.2015.
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