
                                                      

                                                                                        NUME CANDIDAT…SILVIU  PETRESCU 

 

FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR 

DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

 

 

PARCURSUL PROFESIONAL 
 DA NU Punctaj 

Maxim Autoevaluare     Comisie 
Studii de Masterat DA  3 3 p  
Poziţia 
profesională 
actuală 

Asistent universitar   2   
Sef de lucrari DA  3 3 p  
Din afara învăţământului      

Total punctaj    6 p  
 

Pentru poziţia profesională actuală se trece ultima poziţie. 

 



A. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ  
  
 
Criteriu C1 DA/Nr. NU Punctaj 

Alocat Autoevaluare Comisie 

I1 
Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de 
impact (Fi>0) 

DA/4   [2+(10 xFi)] 
x2/n Pe articol 12.364 p  

I2 
Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de 
impact; articole in-extenso publicate in volumele “proceedings” 
cu Peer-Review ale conferinţelor indexate ISI Thomson 

DA/2  
5/n Pe articol 2.666 p 

 

I3 
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele 
„proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, 
minim 3 baze de date internationale 

DA/4  
4/n Pe articol 5.666 p 

 

I4 
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, 
dicţionare, terminologii, metodologii în străinătate, la edituri de 
prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2) 

  
5/n Pe articol - 

 

I5 
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings 
cotate ISI 

DA/3  2/n Pe citare 1.2 p  

Total Criteriul C1 21.896 p  

 
 

Standard minimal criteriu C1 ≥  7 puncte 
 

 Standard minimal necesar: Minim 1 articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu factor de impact) 

 
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor 

Pentru Educaţie fizică şi sport bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, SCOPUS, 
EBSCO, SpringerLink, Science Direct, ProQuest, ERIH, ERIC, ULRICH, Sport Discus, Elsevier, Index Copernicus, DOAJ, 
PubMed, MedLine, j-Gate, ECSS data Base, SCIPIO, CrossRef 
 



 
 
 

Criteriu C2 DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I6 
Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review 
şi comitet editorial internaţional  DA/3  2,5/n Pe articol 2.49 p  

I7 Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare, 
terminologii, metodologii la edituri de categoria B   3/n Pe articol -  

I8 Articole publicate in reviste indexate BDI sau in volumele 
„proceedings” ale conferintelor internationale indexate BDI DA/3  2/n Pe articol 4.666 p  

I9 
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea 
academică (Comisia de specialitate CNADTCU recomandă lista 
revistelor) 

DA/1 
 

1,5/n Pe articol 0.5 p 
 

I10 
Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţionate la 
indicatorii I6, I8 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B DA/2  0,5/n Pe citare 0.225 p  

I11 Citari ale publicatiilor candidatului in reviste si proceedings BDI 
sau in volume aparute la edituri de categoria A1 si A2 DA/6  1/n Pe citare 1.599 p  

Total Criteriul C2 9.48 p  

 
 
Standard minimal criteriu C2 ≥  7 puncte 
 
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor 
 
 
 
 
 
 



 
 

Criteriu C3 DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I12 Cărţi – tratate, monografii lucrări de specialitate cu autor unic DA/2  10xm Pe carte 30 p  
I13 Cărţi publicate în calitate de coautor    7 x m/n Pe carte -  
I14 Capitole în volume colective   3 x m/n Pe capitol -  
I15 Volume coordonate    5 x m/n Pe volum -  
I16 Coordonare colecţie de carte    5 x m/n Pe colecţie -  

Total Criteriul C3 30 p  

 
 
Standard minimal criteriu C3 ≥  20 puncte 

 
Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 
2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1); 
1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură cu prestigiu recunoscut; 
1, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate cu Peer-Review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS 
(categoria B), la Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică din domeniu sau în reviste cu Peer-Review 
şi comitet editorial internaţional; 
0,50 dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România. 
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor 

 
 
 
 
 
 



Criteriu C4 DA/Nr NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I17 
Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe 
internaţionale (neindexate ISI sau BDI) DA/5  2/n Pe lucrare 8.5 p  

I18 Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale   1,5/n Pe lucrare -  

I19 
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale, 
organizate în străinătate     6 Pe conferință -  

I20 
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale 
organizate în România     5 Pe conferință -  

I21 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale     4 Pe conferință -  
I22 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate    6 Pe conferinţă -  
I23 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România    5 Pe conferinţă -  
I24 Keynote speaker la conferinţe naţionale   DA/1  4 Pe conferinţă 4 p  

I25 
Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale 
organizate în străinătate     5 Pe conferinţă 

/ workshop -  

I26 
Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale 
organizate în România    3 Pe conferinţă 

/ workshop -  

I27 Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale   2 
Pe conferinţă 
/ workshop -  

I28 
Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe 
internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI DA/3  4 Pe lucrare 12 p  

I29 
Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe 
naţionale şi reviste de specialitate cu Peer-Review DA/1  2 Pe lucrare 2 p  

I30 
Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici 
publice:  Internaţional/naţional   5/3 

Pe studiu/ 
raport -  

Total Criteriul C4 26 p  

 
Standard minimal criteriu C4 ≥  9 puncte 
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor 



 
 

Criteriu C5 DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I31 
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-
dezvoltare cu finanţare externă   10/8 Pe proiect -  

I32 
Director / coordonator de proiecte de cercetare / cercetare-
dezvoltare / programe guvernamentale/proiect pentru realizare 
produs ORDA şi/sau OSIM, finanţate de o entitate din ţară  

DA/2 
 

8/6 Pe proiect 16 p 
 

I33 
Membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-
dezvoltare cu finantare externa   7 Pe proiect -  

I34 
Membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-
dezvoltare / programe guvernamentale/proiect pentru realizare 
produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat de o entitate din ţară 

DA/4 
 

5 Pe proiect 20 p 
 

I35 
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut 
de Senatul Universităţii sau Consiliul Ştiinţific al Institutului 
de Cercetare: I35.1 – coordonator / I35.2 – membru echipa 

 
 

6/2 
Pe centru 

(laborator) - 
 

I36 

Membru în organismele de conducere ale revistelor de 
specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 –Director / redactor sef 
/ I36.2 – Membru Comitetul Ştiinţific / I36.3 – Membru in 
colegiul / comitetul editorial 

 

 

7/5/3 Pe revistă - 

 

I37 

Membru în organismele de conducere ale revistelor de 
specialitate cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional: 
I37.1 – Director / redactor sef / I37.2 – Membru Comitetul 
Ştiinţific / I37.3 -Membru in colegiul /comitetul editorial 

 

 

5/3/1 Pe revistă - 

 

I38 
Membru în organismele de conducere ale revistelor de 
specialitate recunoscute de comunitatea academică: I38.1 – 
Director /redactor sef / I38.2 – Membru Comitetul Ştiinţific 

 
 

3/2 Pe revistă - 
 

I39 
Membru al unor asociatii, societati profesional – stiintifice 
internationale: I39.1 organisme de conducere / I39.2 - membru   7/4 Pe asociație / 

societate -  



I40 
Membru al unor asociatii, societati profesional – stiintifice 
nationale: I40.1 organisme de conducere / I40.2 - membru   4/2 

Pe asociație / 
societate -  

I41 Premii acordate de Preşedinţia României /CIO   10 Pe premiu -  

I42 
I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MCTS, 
ANST etc. / I42.2 Premii acordate la manifestări ştiinţifice DA/5  4/2 Pe premiu/ 

Pe lucrare 20 p  

I43 

Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel 
internaţional (locurile 1-8 la JO / Universiadă/ CM/CMU / CE: 
I43.1 - locurile 1-3 la JO/ CM/ CE / I43.2 - locurile 4-8 la JO/ 
CM/ CE / I43.3 - locurile 1-8 la Universiada / CMU 

DA/15 

 

10/8/6 Pe loc 150 p 

 

I44 
Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel naţional 
(titlul de campion naţional)   5 Pe titlu ultimi 5 

ani -  

Total Criteriul C5 206 p  

TOTAL DOMENIUL   A 293.376 p  

 
 
Standard minimal criteriu C5 ≥  8 puncte 
Standard minimal necesar: Minim 2 granturi/proiecte, câștigate prin competiție, din care în unul ca director /responsabil de proiect. 
Standard minimal domeniul A ≥  51 puncte 
 
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ 
A STUDENŢILOR/CERCETĂTORILOR  
 

Criteriu C6 DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I45 

Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate 
(minimum 25% elemente noi): I45.1 – pentru programele de 
licenţă / I45.2 – pentru programele de master / I45.3 – pentru 
programele doctorale 

DA/2 

 

5/7/10 Pe curs 10 p 

 

I46 
Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării 
studenţilor (caiete de lucrări practice, tehnici de învăţare, seturi 
de teste, softuri specializate etc.) 

DA/1 
 

4 
Pe lucrare/ 
test / soft 4 p 

 

I47 

Iniţierea şi coordonarea unor programe universitare: I47.1 – 
iniţierea şi promovarea unei noi discipline de învăţământ (în 
cazul unei discipline opţionale, aceasta va funcţiona cel puţin 
doi ani universitari consecutivi) / I47.2 – iniţierea şi 
coordonarea unui program de masterat /I47.3 – iniţierea şi 
coordonarea unui program de doctorat / I47.4 – iniţierea şi 
coordonarea unui program de pregătire post-universitară/ de 
pregătire profesională a adultilor 

 

 

3/5/7/4 
Pe 

disciplină 
/program 

- 

 

Total Criteriul C6 14 p  

 
Standard minimal criteriu C6 ≥  14 puncte 
 
Standard minimal necesar: două cărți în specialitatea pentru care candidează, din care una  de lucrări practice 
 
 
 
 



Criteriu  C7 DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I48 

Creaţii pe linie didactică / sport de performanţă / recuperare motrică 
şi funcţională (metodica predării /Programe de pregătire recunoscute 
în comunitatea de specialişti / federaţii pe ramuri de sport; programe 
de recuperare /reeducare motrică /Elemente noi de conţinut tehnic 
specific / Linii metodice / metodologii /strategii de pregătire pe 
ramuri de sport / probă sportivă/ pentru aria curriculară educaţie 
fizică şi sport; metodologii de instruire pentru diferite categorii de 
populaţie / grupe de vârstă/ grupe profesionale) 

DA/1 

 

7 

Pe element de 
noutate 

/program / 
Linie metodică 
/metodologie 

/strategie, 
confirmată 

de beneficiar 

7 p 

 

I49 
Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor 
doctoranzilor: I49.1 – activitatea de coordonare ştiinţifică / I49.2 – 
finalizarea tezei de doctorat 

 
 

4/2 
Pe fiecare an 
/Pe lucrare 
finalizată 

- 
 

I50 Membru în comisia de îndrumare a doctorandului    1 Pe doctorand, 
ultimii 3 ani -  

I51 
Membru în comisia de evaluare a rapoartelor / tezelor de doctorat: 
I51.1 Membru în comisia de evaluare a rapoartelor de progres / 
I51.2 Membru în comisia de sustinere publică a tezei de doctorat 

 
 

1/4 
Pe raport / teză 

evaluată în 
ultimii 3ani 

- 
 

I52 

I52.1 Visiting professor / asociat la universităţi străine de prestigiu / 
I52.2 Profesor invitat / lector al federaţiilor internaţionale / ramură 
de sport / Academiei olimpice (a CIO) / Asociaţii profesionale 
internaţionale 

 

 

8 /6 
Cel puţin o lună 

/ Pe 
activitate 

- 

 

I53 
Profesor invitat / lector al federaţiilor naţionale / ramură de sport / 
Academiei Olimpice Române (a COSR)/Asociaţii profesionale 
naţionale 

DA/1 
 

4 Pe activitate 4 p 
 

Total Criteriul C7 11 p  

TOTAL DOMENIUL   B 25 p  

Standard minimal criteriu C7 ≥  10 puncte 
Standard minimal domeniul B ≥  24 puncte 



C. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SERVICIILE INSTITUŢIONALE 
 

Criteriu  C8 DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

I54 

Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi 
proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor 
de cercetare – în afara atribuţiilor aferente funcţiilor de 
conducere (activităţi în comisii specializate, rapoarte 
instituţionale, activităţi administrativ-academice, proiecte de 
dezvoltare etc.) 

DA/3 

 

1-5 

Pe an 
universitar,ulti
mii 3 ani, pe 

activitate 
12 p 

 

I55 

Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a 
instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii. 
(Organizarea de manifestări ştiinţifice, târguri educaţionale, 
expoziţii, participarea la dezbateri in mass-media etc.) 

DA/6 

 

1-5 

Pe activitate / 
material / an 

univ. În ultimii 
trei ani 

29 p 

 

I56 
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite 
asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc.  

 3 Pe activitate / 
parteneriat -  

I57 

Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 – 
programe de formare/reconversie profesională, consultanţă 
ştiinţifică cu rapoarte scrise, studii şi rapoarte de fundamentare şi 
evaluare a unor politici publice etc./ I57.2 – coordonarea 
programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, 
GRUNDWIG 

 

 

5/5 

Pe curs 
/activitate 

de consultanta 
/program 

- 

 

I58 

Membru în organismele de conducere a instituţiilor de 
învăţământ superior sau de cercetare/ cluburi sportive: I58.1 – 
director de departament, şcoală doctorală / I58.2 – membru în 
consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului de 
cercetare / I58.3 – decan, prodecan, director centru cercetări, 
director adjunct institut de cercetări / director club sportiv / I58.4 
– rector, preşedinte Senat, prorector / I58.5 –membru în Senat 

DA/1 

 

3/2/5/7/4 
La data 

înscrierii la 
concurs 

5 p 

 



I59 
Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, 
ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I59.1 – 
membru în organismele de conducere / I59.2 - membru 

 
 

5/4 - - 
 

I60 Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP / expert ANC    3 - -  

I61 

Membru al unor consilii/comisii profesional ştiinţifice 
internaţionale / naţionale:  
I61.1 - membru în organismele de conducere internationale / 
I61.2 – membru /  
I61.3 - membru în organismele de conducere nationale / I61.4 – 
membru 

 

 

8/7/5/3 - - 

 

I62 
Membru în grupul de experti ai unor organisme internationale 
(Consiliul Europei, OECD, UNESCO,UNICEF etc)   6 - -  

I63 
Antrenor emerit / Profesor emerit / Arbitru internaţional / 
Comisar / Observator / pe ramură de sport   

 
6 

La data 
înscrierii la 

concurs 
- 

 

Total Criteriul C8 46 p  

TOTAL DOMENIU  C 46 p  

TOTAL DOMENII A+B+C 364.376 p  

Punctaj total 370.376 p  

 

Standard minimal criteriu C8 ≥  18 puncte 

Standard minimal domeniul C ≥  18 puncte 
 

Standard minimal pe domenii A+B+C ≥  93 puncte 

Standard minimal punctaj total ≥  93 puncte 

 Semnatura   


