
ANEXA Nr. 5.5 

FACULTATEA Facultatea de inginerie ________________________________________________________ 

DEPARTAMENTUL Departamentul de științe inginerești _______________________________________ 

Concurs pentru ocuparea postului de șef de lucrări_________________________________, poz. 21_____ 

Disciplinele postului: Mecanisme și organe de mașini, Desen tehnic și infografică, ________________ 

Geometrie descriptivă, Organe de mașini II, Teoria circuitelor electrice, ___________________________ 

Teoria câmpului electromagnetic______________________________________________________________ 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

Șef de lucrări 

 

Candidat: Tufiși Cristian……………............................….....................….. Data naşterii: 14.01.1988...………….……..... 

Funcţia actuală: Inginer Proiectant.................................., Data numirii în funcţia actuală: 18.03.2019............................ 

Instituţia: TMD Friction Romania............................................................................................................................................. 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior şi 

facultatea absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

 Universitatea ,,Eftimie Murgu", 

Reșița – Facultatea de Inginerie 

Inginerie Industrială 2007-2011 Inginer 

 Universitatea ,,Eftimie Murgu", 

Reșița – Facultatea de Mecanică 

și Ingineria Maerialelor-program 

master 

Inginerie Industrială 2011-2013 Inginer 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 

 Centrul Universitar Babes Bolyai 

Reșița 

Inginerie mecanică 2017-2020 Titlu de doctor în domeniul 

Inginerie mecanică 

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Universităţii 

Indicatori de performanţă/ nr.min.realizări 
Nr. 

realizări candidat 

îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii științifice alternative: 

a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 8 lucrări științifice (articole/ capitole în cărți/ 

cărţi), indexate în baze de date internaționale recunoscute (pentru articole) sau apărute la 

edituri de prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin 4 lucrări 

candidatul trebuie să fie autor principal; 

Total 19 lucrări științifice 

din care 9 indexate Scopus, 

3 lucrări indexate ISI,  7 

lucrări ca autor principal. 7 

lucrări indexate în alte 

baze de date 



b) calitatea de autor/ coautor al unei publicații Science sau Nature sau de autor principal al 

unui număr de două articole dintr-o publicație situată în Top 10 în domeniu; ca referințe 

scientometrice se utilizează scorul de influență a articolului cf. WoS - Journal Citation Report, 

iar pentru domeniile umaniste se utilizează categoriile din aria Art & Humanities, conform 

SCImago Journal Rank; scorul de influență se referă la anul publicării; 

c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: calitatea de autor 

sau coautor al unui număr de două cărți (dintre care una ca autor principal)/ autor sau coautor 

al unui număr de 4 capitole științifice în volume colective (dintre care două ca autor principal)/ 

autor sau coautor al unei cărţi (ca autor principal) şi a două capitole ştiinţifice în volume 

colective (cel puţin un capitol ca autor principal); vor fi luate în considerare numai capitolele 

și cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) sau disponibile în cel puţin 50 biblioteci 

indexate în catalogul internaţional Karlsruher Virtueller Katalog (KVK).  

Semnătură candidat, 


