
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 CONF. DR. MEHEDINȚU CLAUDIA 

 

 

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  criteriu 
îndeplinit 

100% 
(a se vedea 

lista de 
lucrări) 

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

Naţional o carte în 
calitate de 
prim autor 
 
o carte în 
calitate de 
coautor 

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

 Internaţional  

Naţional 9 capitole de 
carte - autor 
unic  
 
3 capitole de 
carte -
coautor 
 

       

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 

 14 articole : 
9 articole 
autor 
principal în 
reviste cu IF 
 
5 articole 
coautor  în 
reviste cu IF 

criteriu 
îndeplinit 

100%  
(a se vedea 

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) 

68 articole: 
 24 isi 

proceedings(
10 autor 

principal și 
14 coautor) 
41 BDI (18 

autor 
principal și 
23 coautor) 

3 art în 
reviste 
CNCSIS 

criteriu 
îndeplinit 

100%  
(a se vedea 

lista de 
lucrări) 

       

  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 

 Grant de 
cecetare 

obținut prin 
competiție: 
Director de 

grant - 1 
Responsabil 

grant- 1 
Membru în 
echipa de 

cercetare -3 

criteriu 
îndeplinit 

100%  
(a se vedea 

CV) 

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 

 137 dintre 
care 131 în 

ultimii 5 ani: 
• 50 
rezumate 

publicate în 
reviste 

cotate ISI 
• 87 
rezumate 

publicate în 
reviste cu 
ISSN/ISBN 

criteriu 
îndeplinit 

100%  
(a se vedea 

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 și distincții 
naționale și 
internaționale 
 

  1 premiu 
internațional 

9 premii 
naționale 

 

 (a se 
vedea CV) 

3.2 Citări în reviste ISI 
şi BDI 

  67 citări (a se vedea 
CV) 



3.3 Prezentări invitate 
în plenul unor 
manifestări ştiinţifice 
naţionale şi 
internaţionale 

  12 
prezentări 

invitate 

(a se vedea 
CV) 

3.4. Profesor invitat 
(exclusiv ERASMUS) 

    

3.5 Membru în 
colectivele de redacţie 
sau comitete ştiinţifice, 
organizator de 
manifestări ştiinţifice 
1.  Membru în 
colectivele de redacţie 
Revista:Dermatovenero
logie, Perinatologia, 
Ginecologia.ro 
2  Membru în  
comitete ştiinţifice:  
Asociatiei pentru 
Reproducere Umana 
din Romania (ARUR),  
Societății Române de 
Endometrioză 
3.  Membru  
organizator de 
manifestări ştiinţifice: 
Al X-lea Congres de 
Ginecologie 
Endocrinologică - ediție 
aniversară, 5-17 iunie 
2017, Hotel 
Internațional Sinaia 
The 13th National 
Congress of 
Urogynecology, Brașov, 
România, Septembrie 
2016   
Conferinta „Forum 
Ginecologia.ro” cu titlul 
„Actualitati in 
Obstetrica si 
Ginecologie”, Editia a II-
a, Bucuresti 22-23 Mai, 
2015  
 

  8 (a se vedea 
CV) 



 

 

 

 

3.6 Recenzor pentru 

reviste şi manifestări  
ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 
indexate ISI/BDI 
 
Recenzor la următoarele 
reviste: 

1. Journal of 
Infection and Public 
Health, Elsevier 
2. JSM Sexual 
Medicine 
3. Annals of 
Reproductive 
Medicine and 
Treatment 
4. Med 
Ultrasonography 

  4 (a se vedea 
CV) 

3.7 Membru în comisii 
de doctorat (exclusive 
preşedinte) 

    

3.8 Experienţă de 
management în 
cercetare şi/sau 
învăţământ 

  Da (a se vedea 
CV) 

  3.9 Participare efectivă 
la manifestări 
ştiinţifice 

  97 (a se vedea 
CV) 


