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FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ŞEF DE LUCRĂRI 

 

PARCURSUL PROFESIONAL 
 DA NU Punctaj 

Maxim Autoevaluare     Comisie 
Studii de Masterat   3     
Poziţia 
profesională 
actuală 

  Asistent universitar DA  2  2  
  Din afara învăţământului      

Total punctaj    2  
 

Pentru poziţia profesională actuală se trece ultima poziţie. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATEA DIDACTICĂ  ŞI PROFESIONALĂ 
Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate: 
 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

Tratat în edituri internaționale – coordonator (sub 
redacția) 

  24 x Nr   

Capitol în tratat în edituri internaționale – autor unic    6 x Nr   
Capitol în tratat în edituri internaționale – coautor    (6/nr.coautori) 

x Nr 
  

Monografie/alte cărți în edituri internaționale – 
autor unic 

  18 x Nr    

Monografie/alte cărți în edituri internaționale – 
coautor 

  (18/nr.coautori) 
x Nr 

  

Tratat în edituri naționale – coordonator (sub 
redacția) 

  12 x Nr   

Capitol în tratat în edituri naționale – autor unic    3 x Nr   
Capitol în tratat în edituri naționale – coautor  DA/6  (3/nr. coautori) 

x Nr 
3/2+3/2+3/2+3/2+ 
3/2+3/2 = 9 

 

Monografie/alte cărți în edituri naționale – autor 
unic sau prim-autor  

  6 x Nr   

Monografie/alte cărți în edituri naționale – co-autor DA/1  (6/nr.coautori) 
x Nr 

6/39=0,15  

Total punctaj    9,15  
 

 
 

 
 
 

 



ACTIVITATEA DE CERCETARE 
 

A1. Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters în revistele și volumele unor manifestări științifice 
indexate în alte BDI, sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS (cel puțin categoria B): 
Articole in extenso DA/Nr. NU Punctaj 

Alocat Autoevaluare Comisie 
ISI Thomson Reuters (cu factor de impact) DA/2  4 x Nr 8  
ISI Thomson Reuters (fără factor de impact)   3 x Nr   
Baze de date internaționale (BDI) DA/9  2 x Nr 18  
CNCSIS (cel puțin categoria B)   1 x Nr   
Total punctaj    26  
 

Standard minim: minim 5 lucrări publicate in extenso, în ultimii 5 ani, în reviste indexate BDI sau în reviste internaţionale cu 
IF, din care minim 2 ca autor principal (echivalare: 1 articol publicat în reviste cu IF = 4 articole publicate în reviste naţionale indexate 
BDI). 

SAU 
A2. Calitatea de deținător a cel puțin 1 brevet de invenție/inovație, atestat de OSIM sau alt organism recunoscut de certificare a 

proprietății intelectuale/industriale. 
  Brevete de invenție: 

  

Brevete 

Punctaj 

Alocat pe item Autoevaluare Comisie 

DA/Nr NU    

 NU 1-5 x Nr   

Nr. total puncte     

    Numarul de puncte se alocă între 1 și 5 în funcție de importanța brevetului. 

Standard minim: Calitatea de deţinător a cel puţin 1 brevet de invenţie/inovaţie atestat de OSIM sau alt organism recunoscut de 
certificare a proprietăţii intelectuale/industriale. 



B. Studii publicate în rezumat în reviste cotate ISI Thomson Reuters sau în reviste și volumele unor manifestări științifice cu 
ISBN/ISSN: 

Studii publicate în formă de rezumat DA/Nr. NU Punctaj 
Alocat Autoevaluare Comisie 

ISI Thomson Reuters (cu factor de impact) DA/23  0,25 x Nr 5,75  
ISI Thomson Reuters (fără factor de impact) DA/3  0,20 x Nr 0.6  
Reviste/volumele unor manifestări științifice cu 
ISBN/ISSN 

DA/51  0,10 x Nr 5,1  

Total punctaj    11,45  
 

C. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie: 
 DA/Nr. NU Punctaj 

Alocat Autoevaluare Comisie 
Grant/proiect internaţional – director/responsabil   8 x Nr   
Grant/proiect internaţional – membru în echipa de 
cercetare 

  4 x Nr   

Grant/proiect naţional – director/responsabil   4 x Nr   
Grant/proiect naţional – membru în echipa de cercetare DA/1  2 x Nr 2  
Studii multicentrice internaţionale – investigator 
principal 

  3 x Nr   

Studii multicentrice internaţionale - membru în echipa 
de cercetare 

  1 x Nr   

Studii multicentrice naţionale – investigator principal   1 x Nr   
Studii multicentrice naţionale – membru în echipa de 
cercetare 

  0,5 x Nr   

Proiecte educaţionale şi de formare continuă - director   1,5 x Nr   
Proiecte educaţionale şi de formare continuă – respons.   1 x Nr   
Proiecte educaţionale şi de formare continuă - membru   0,5 x Nr   
Total punctaj    2  

 
 



     RECUNOAŞTEREA  ŞI  IMPACTUL ACTIVITĂŢII 
 
 DA/Nr NU Punctaj 

Alocat pe item Autoevaluare Comisie 

Citări în reviste ISI şi BDI  DA/6  0,05 x Nr 0,3   

Membru în conducerea unor structuri profesional 
științifice internaționale 

  1-4 x Nr    

Membru în conducerea unor structuri profesional 
științifice naționale 

  1-2 x Nr    

Membru în colective editoriale (de redacție)   1-3 x Nr    

Recenzor (reviewer) pentru reviste CNCSIS (cel 
puțin categoria B) sau reviste cotate ISI/BDI 

DA/1  1-2 x Nr 2   

Premii/distincții internaționale   1-4 x Nr    

Premii/distincţii naționale DA/9  1-2 x Nr 18   

Prezentări invitate în plenul unor manifestări 
științifice internaționale 

  1-2 x Nr    

Prezentări invitate în plenul unor manifestări 
științifice naționale 

DA/3  0,25-0,5 x Nr 1,5   

Membru în comitet de organizare manifestări 
științifice internaționale 

  0,10-0,50 x Nr    

Membru în comitet de organizare manifestări 
științifice naționale 

  0,10-0,25 x Nr    

Membru comisii de doctorat (exclusiv președinte)    0,10 x Nr    




