
Anexa Nr. 2 

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  

în vedere obţinerii atestatului de abilitare 

(în conformitate cu Anexele nr.20, 22 şi 23 din O.M. 6560/2012, 

publicat în Mon. Of. 890 bis/ 27.12.2012) 

Candidat  GÎRNEAȚĂ N. LILIANA 

 

Nr. 
Crt. 

Activi- 
tatea 

Tipul activităţilor Categorii şi 
restricţii  

Subcategorii Criterii proprii Gradul de 
îndeplinire 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

D
id

ct
ic

ă 
şi

 p
ro

fe
si

o
n

al
ă 

1.1. Cărţi şi capitol de 
cărţi de specialitate 
(cu ISBN) – 
autor/coauthor 
a. Cărţi publicate 

la edituri 
naţionale ca 
prim autor/unic 
autor 

b. Cărţi publicate 
la edituri 
naţionale ca şi 
coautor 

1 capitol tratat 
internaţional= 1 carte 
naţională 

 
1 carte internaţională = 
3 cărţi naţionale 
 
 
 

Internaţional - 3 monografii 
internaționale 
(co-autor) 

- 21 monografii 
internaționale 
(colaborator) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
(documentat 
în CV și Lista 
de lucrări) 

Profesor – 2 cărţi din 
care una ca prin autor 
sau unic autor 

Naţional - 7 cărți 
naționale (co-
autor) 

- 2 monografii 
naționale (co-
autor) 

1.2. Cărţi şi capitol de 
cărţi de specialitate 
(cu ISBN)-
autor/coauthor 

 Internaţional - 2 capitole în 
cărți 
internaționale 

Naţional - 25 capitole în 
cărți naționale 

     -   

2.  

C
er

ce
ta

re
 

2.1 Articole in extenso 
in reviste cotate ISI 
Thomson Reuters 
(articole în reviste cu 
factor de impact) în 
calitate de autor 
principal 

Profesor – minim 6 
articole 

 - 34 articole in 
extenso în 
reviste cotate 
ISI cu IF>1, din 
care 11 ca 
autor 
principal 

- 11 articole  in 
extenso în 
reviste cotate 
ISI cu IF>1 în 
calitate de 
collaborator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
(documentat 
în CV și Lista 
de lucrări) 



2.2. Articole in extenso 
în reviste şi volume ale 
unor manifestări 
ştiinţifice indexate ISI 
sau în alte BDI 

Profesor – minim 25 
articole 

1 articol ISI cu 
IF<1=3 articole în 
reviste indexate 
BDI, dar nu şi 
invers 
 
1 articol ISI cu 
IF>1 = 5 articole 
în reviste 
indexate BDI, dar 
nu şi invers 
 
(IF=impact factor) 

- 27 articole  in 
extenso în 
reviste 
indexate 
BDI/CNCSIS 

 
 
 
 
Factor 
cumulativ de 
impact ca autor 
principal: 
30,753 

 

     Indice Hirsch: 
- 17 Google 

Scholar 
- 12 Elsevier 

Scopus 
- 11 Web of 

Knowledge 

 
 
 

100% 
 

  2.3 Granturi/proiecte 

câştigate prin 
competiţie 
(director/responsabil 
de proiect) 
 
Director de proiect: 
 
Membru în echipa de 
cercetare: 

Profesor – minim 3 
granturi/proiecte, 
din care 1 ca director 
de proiect 

 - 8 granturi/ 
proiecte, din 
care: 
o 2 drept 

director de 
proiect 

o 6 coor-
donator 
național 

- 3 proiecte 
naționale în 
derulare, 
coordonator 
național/local 

- 9 studii 
internaționale
drept 
coordonator 
de site 

- 13 studii 
internaționale
drept 
membru în 
echipa de 
cercetare 

 
 
 
 
 

100% 
(documentat 
în CV și Lista 
de lucrări) 



2.4 Articole publicate 

în rezumat în reviste şi 
volumele unor 
manifestări ştiinţifice 
cu ISBN sau ISSN 

Profesor – minim 8 
articole, din care 3 în 
ultimii 5 ani 

 - 99 articole 
publicate în 
rezumat (53 în 
ultimii 5 ani), 
dintre care 57 
(32 în ultimii 5 
ani)  în reviste 
cotate ISI 

 
100% 

(documentat 
în CV și Lista 
de lucrări) 

       

3. 

R
ec

u
n

o
aş

te
re

a 
şi

 im
p

ac
tu

l a
ct

iv
it

ăţ
ii 

3.1. Premii 
 

  - 11 premii și 
distincții 
internaționale
, dintre care2 
pentru lucrări 
științifice , 9 
diplome și 
medalii ale 
unor societăți 
de nefrologie 
din străinătate 

 
 

3.2 Citări în reviste ISI 
şi BDI 

  - 759  

3.3 Prezentări invitate 
în plenul unor 
manifestări ştiinţifice 
naţionale şi 
internaţionale 

  - 112, dintre 
care 66 la 
manifestări 
internaționale 

 

3.4. Profesor invitat 
(exclusiv ERASMUS) 

  -  

3.5 Membru în 
colectivele de redacţie 
sau comitete ştiinţifice, 
organizator de 
manifestări ştiinţifice 

  - 17 participări 
ca membru în 
comitete de 
organizare 
congrese 
naționale 

- 5 participări 
ca membru în 
comitete de 
organizare 
congrese 
internaționale 

100% 
(documentat 
în CV și Lista 
de lucrări) 



3.6 Recenzor pentru 

reviste şi manifestări  
ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 
indexate ISI/BDI 
Recenzor reviste: 
ISI 
 1. Int Urol Nephrol 
2. Maedica 
3. Nephrology Dialysis 
Transplantation 
4. Journal of Renal 
Nutrition 
5. Am J Kidney Dis 
6. Libertas Academica 
7. Renal Failure 
8. Therapeutical Apheresis 
9. Journal of the American 
Society of Nephrology 
10. Nephron Clinical 
Practice 
11. American Journal of 
Nephrology 
12. Nephrology 
13. Membru al Peer-
review Board pentru 
World Congress of 
Nephrology, 2017 
14. BMC Nephrology, 
Associate Editor 
BDI/CNCSIS 
1. BANTAO Journal 
2. Membru al Peer-review 
Board pentru 10th 
BANTAO Congress, 
Chalkidiki, 2011 
3. Journal of Clinical 
Rehabilitative Tissue 
Engineering Research 
4.  Bioscience Reports 
5. Clinical Nutrition 
6. Clinical J Am Soc 
Nephrol 
7. The Canadian Journal of 
Clinical Pharmacology 

  - 21, dintre care 
14 cotate ISI, 
7 cotate 
BDI/CNCSIS 

 

3.7 Membru în comisii 
de doctorat (exclusive 
preşedinte) 

  Nu  

3.8 Experienţă de 
management în 
cercetare şi/sau 
învăţământ 

  Da Documentat 
în CV și Lista 

de lucrări 

  3.9 Participare efectivă 
la manifestări 
ştiinţifice 

  - 136 Documentat 
în CV și Lista 

de lucrări 



 


