
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 

Facultatea  de  Mine 

Departamentul INGINERIE MINIERĂ, TOPOGRAFIE ȘI CONSTRUCȚII 

Concurs pentru ocuparea postului de șef lucrări, poz. 34  

Disciplinele:  Statica, dinamica și stabilitatea construcțiilor I 

Statica, dinamica și stabilitatea construcțiilor I  

Construcții metalice 

Domeniul      Inginerie civilă 

publicat în M. O. al României nr. 1631, partea a III-a, din data de 28.11.2016 
 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii din Petroşani 

de prezentare la concursul  pentru postul de şef de lucrări/lector universitar 

 

CANDIDAT:  __________________________ 

 
a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 
 

Domeniul de ştiinţă 
Anul obţinerii 

diplomei de doctor 
Locul 

Îndeplinirea 

criteriului DA/NU 

Inginerie civilă 2012 

Universitatea Tehnică 

Cluj Napoca, Facultatea 

de Construcții 

 

 

b) specializarea candidatului în concordanţă cu disciplinele din structura postului scos la concurs; 
 

Studii superioare 

de specialitate 

Specializarea/ 

Domeniul de ştiinţă 

Anul obţinerii 

diplomei de 

absolvire 

Locul 

Îndeplinirea 

criteriului 

DA/NU 

Inginer diplomat Constrcții 

miniere/Inginerie 

civilă 

 

2007 

Universitatea din 

Petroșani, 

Facultatea de 

Mine 

 

 

c) media generală de absolvire
1)

 a studiilor de licenţă - minim 7.50; 
 

Specializarea sau 

programul de 

studii  

Media anilor de 

studii 

Media examenului 

de finalizare a 

studiilor 

Media generală de 

absolvire 

Îndeplinirea 

criteriului DA/NU 

Construcții 

miniere 

8,33 10 9,16 
 

 

d) media generală de absolvire a studiilor de masterat - minim 8.00 (condiţie obligatorie numai pentru 

absolvenţii cursurilor universitare efectuate după Legea 288/2004); 
 

Denumirea 

programului de 

masterat 

Anul obţinerii 

diplomei de absolvire 
Locul 

Media generală de 

absolvire 

Îndeplinirea 

criteriului DA/NU 

- - - -  

 

e) îndeplinirea standardele minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de șef lucrări 

în conformitate cu tabelul centralizator de mai jos: 

 

                                                 
1)

  Media generală a de absolvire a studiilor de licenţă este media aritmetică a mediei anilor de studii şi a mediei 

de finalizare a studiilor. În cazul persoanelor care au absolvit două sau mai multe facultăţi, se ia în 

considerare media generală de absolvire a programului de studii cel mai apropiat de domeniul şi conţinutul 

postului scos la concurs. 

    DURA CRISTINA TAMARA 



 

 

Nr. 

crt. 

Standard minimal obligatoriu Punctaj Justificare  Îndeplinire 

standard 

DA/NU 

1. 1 carte publicată cu ISBN la o 

editură recunoscută CNCS/ CNCSIS, 

respectiv la o editură internaţională 

pe o tematică aferentă unei discipline 

din postul scos la concurs 

15 pct. / 100 

pagini / autor 

1. Dura Cristina - Construcții 

metalice, note de curs, Editura 

Universitas, Petroșani, 2016, ISBN 

978-973-741-483-0, 209 pagini; 30 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4 articole publicate în reviste 

indexate în baze de date 

internaționale (BDI) sau 1 articol 

publicat în reviste cotate ISI sau în 

ISI Proceedings 

6 

pct./articol/aut

or pentru 

articole în 

reviste 

indexate BDI 

1. C. DURA, C. DANCIU - Studying 

the behavior of underground 

constructions steel timbering in order to 

increase their performance, SGEM 2013, 

ISBN 978-954-91818-8-3, ISSN 1314-

2704, DOI: 10.5593/sgem2013  6 pct. 

 

 

 

 

 

 

12 

pct./articol/aut

or pentru 

articole ISI sau 

ISI 

Proceedings 

3. 3 lucrări științifice publicate în 

volumele unor manifestări științifice 

internaționale sau director/membru 

în colectivul de realizare la unui 

contract de cercetare/grant (inclusiv 

PODSRU și altele asimilabile dacă 

este cazul) 

4 

pct./lucrare/aut

or pentru 

lucrări în 

volumele 

manifestărilor 

științifice din 

țară/ străinătate 

1. Contract Nr. 16/2013 - Proiectarea 

preparatiei Certej pe baza pametrilor 

geomecanici ai rocilor din 17  foraje din 

perimetrul Certej, beneficiar: S.C. Deva 

Gold Corporation S.R.L, valoare 

231.200  RON, membru în colectiv; 

4pct. 

 

2. Contract nr. 933/12.10.2015 – 

studiul echivalenței profilelor 

laminate SG-23, THN21, V21 și 

TH21 în vederea utilizării lor la 

susținerea galeriilor din Valea  

Jiului, beneficiar: SC Lanț Minier 

SRL Petroșani, valoare 500 RON, 

membru în colectiv. 4pct. 

 

 

 

 

 

 

8 pct. / contract 

pentru director 

de contract 

4 pct. / contract 

pentru membru 

în colectiv 

4. 1 lucrare didactică aplicativă         

(caiet de seminar sau îndrumător de 

laborator/ culegere de probleme/ 

îndrumător de proiect), publicată cu 

ISBN la o editură recunoscută 

CNCS/ CNCSIS, sau la o editură 

internaţională, pe o tematică din 

domeniul fundamental al postului 

8 pct. / 100 

pagini / autor 

1. Dura Cristina - Construcții 

metalice culegere de probleme, 

Editura universitas, Petroșani, 2016, 

ISBN 978-973-741-498-4 8pct. 

 

 

 

                                                                                                                             PUNCTAJ TOTAL 52 
 

NOTĂ: Fişa de verificare se completează de către candidat, mai puţin ultima coloană "Îndeplinirea criteriului 

DA/NU" care se completează de către Universitatea din Petroşani cu "DA" sau "NU". 

 

Candidat, dr.ing. Dura Cristina Tamara 

  
  

 

Având în vedere gradul de îndeplinire a standardelor Universităţii din Petroşani  de 

prezentare la concursul de lector universitar, candidatul Dura Cristina Tamara 

(semnătura) 



îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului nr. 

34 din statul de funcţii al Departamentului INGINERIE MINIERĂ, TOPOGRAFIE ȘI 

CONSTRUCȚII. 

Confirm autenticitatea,  

 

Directorul Departamentului ______________________________,  

 

 

    _________________________ 

Comisia tehnică ____________________ 

 

                                              ________________________ 

 

(semnătura) 

(numele şi prenumele) 

(semnătura) 

(numele şi prenumele) 


