UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
DEPARTAMENTUL DE Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Postul scos la concurs: Conferențiar, Poz. 25
Disciplinele postului: Elemente de dinamica vehiculelor, Dinamica autovehiculelor
Calculul si constructia autovehiculelor I, Măsurări și modelări de ergonomie în
industria auto/ Measurements and ergonomic modeling in automotive industry
Domeniul ştiinţific: Ingineria autovehiculelor

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Conferenţiar universitar/CS II
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 456 din 03.05.2019

Candidat: SIMNICEANU LORETA,
Data naşterii: 03.04.1972
Funcţia actuală : sef lucrari
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova
Facultatea de Mecanică
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea
Politehnica
București

Domeniul

Perioada

Ingineria
autovehiculelor

1990-1995

Domeniul

Perioada

Inginerie
Mecanică

1996-2005

Titlul acordat
inginer

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor inginer

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
Perioada
crt.
Universitatea din Craiova;
1.
Ingineria
1995-1998
Dep. Autovehicule Rutiere şi autovehiculelor
2.
3.

Maşini şi Instalaţii Agricole,
Universitatea din Craiova;
Dep. Autovehicule Rutiere şi
Maşini şi Instalaţii Agricole,
Universitatea din Craiova;
Dep. Autovehicule Rutiere şi
Maşini şi Instalaţii Agricole,

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
preparator

Ingineria
1998-2002
autovehiculelor

asistent

Ingineria
2002 autovehiculelor

Sef lucrări

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Lucrări cu elemente originale și de noutate: 9 articole
reviste cotate ISI, proceedings indexate ISI Thomson Reuters sau SAE,
Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

20 articole publicate în reviste naţionale şi volumele unor manifestări
ştiinţifice indexate în BDI, 30 articole publicate în reviste naționale si
volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale
neindexate

Impactul publicațiilor: 4 citări în reviste ISI, 8 citări în
reviste și volume indexate BDI.
Recenzor pentru 1 proceeding ISI și revistă BDI
Experiența didactică concretizată prin 9 cărți, cursuri și
îndrumare de laborator;
Îndrumare proiecte de licență și disertație la specializarile
de licență Autovehicule Rutiere, Ingineria Transporturilor
și a Traficului și specializările de master aferente
domeniului Ingineria Autovehiculelor;
Pregătirea echipelor studențești participante la Concursul
național studențesc de inginerie a autovehiculelor ”Profesor
universitar inginer Constantin GHIULAI” în domeniul
Ingineria autovehiculelor, secțiunea Dinamica
autovehiculelor, din anul 2014
Participant în calitate de membru la 2 proiecte
internaționale și în calitate de responsabil tehnic la un
proiect internațional, tot în calitate de membru participant
la 4 studii/contracte de cercetare naționale în domeniul
autovehiculelor și transporturilor.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit/neîndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor
didactice/de cercetare, specifice funcţiei de Conferenţiar universitar/CS II, aprobate prin
O.M.E.N.C.Ş. nr. 6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
bis/15.02.2017, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011:
Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)
Activitate didactică și profesională
Activitate de cercetare științifică
Recunoașterea impactului

Total

Punctaj
minim
100
100
50
250

Punctaj
realizat
232
329
96,5
658

îndeplinit/neîndeplinit.
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit/neîndeplinit.
Semnătura candidatului

