Fişa de verificare

Anexa nr. 7

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Facultatea de Navigație și Management Naval
Departamentul: Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Navigației și
Managementului Naval (CCINMN)
Postul: Cercetător Științific III, poziția nr. 2
Disciplinele nu este cazul
Domeniul: Științe inginerești (comisia CNATCDU Inginerie mecanica, mecatronică și
robotică, anexa 17 din 6129/20.12.2016)
FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universitare
pentru postul de cercetător CS3
publicat Monitorul Oficial al României, partea a III-a nr. 1359/05.12.2018
Candidat: Avram Elena-Rita Data naşterii:18.12.1967
Funcţia actuală : Sef lucrari dr. ing.
Instituţia: Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si
Maritima
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
crt.
1 Universitatea “Dunarea de
Inginerie

2

Perioada

Titlul acordat

1986-1991

Inginer în
domeniul
mecanic

2000-2002

Master in
Ingineria
Sistemelor si
Proceselor
Termice

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Inginerie
Civilă

2003-2011

Doctor în
domeniul
inginerie civilă

Jos” Galati, Facultatea de
Mecanica

Mecanică

Universitatea “Ovidius”
Constanta, Facultatea de
Inginerie Mecanică

Ingineria
Sistemelor si
Proceselor
Termice

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1
Universitatea
“Ovidius”

Constanta

3. Îndeplinirea standardelor universităţii (conform art. 11 din Regulamentul de ocupare a
posturilor de cercetare ştiinţifică în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”):
Standard
Autoevaluare Îndeplinit
candidat
(da/nu)?
Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la DA
concurs
Certificat de competenţă lingvistică - nivel minim B1 sau DA
echivalent
Indeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, în domeniul postului
scos la concurs (doar pentru CS2 și CS1)
(conform autoevaluarii din dosar)
Număr de participari ca membru la proiecte de cercetare câștigate 30
într-o competiție națională sau internațională (daca a fost director
la un proiect, atunci acesta se numara de doua ori)
(conform listei de lucrari din dosar)
Număr de contribuții ca autor/coautor (conform listei de lucrari din dosar) la:
- articole publicate în reviste ISI
3
- articole publicate la conferințe ISI proceedings
3
- articole în reviste BDI cu minim 2 citări fiecare în reviste ISI / 3
ISI proceedings
- brevete de invenție
Data,
08.01.2019

Semnătura candidatului

