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PARCURSUL PROFESIONAL 

 DA NU Punctaj 

Maxim Autoevaluare     Comisie 

Studii de Masterat      3   
Poziţia 

profesională 

actuală 

Asistent universitar      2 -  
Șef de lucrări x     3 3  
Din afara învăţământului    -  

Total punctaj    3  

 

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) 

 x 24 x Nr   

Capitol în tratat în edituri internaționale – autor unic   x 6 x Nr   

Capitol în tratat în edituri internaționale – coautor  2  (6/nr.coautori) 

x Nr 

5  

Monografie/alte cărți în edituri internaționale – 

autor unic 

 x 18 x Nr    

Monografie/alte cărți în edituri internaționale – 

coautor 

 x (18/nr.coautori) 

x Nr 

  

Tratat în edituri naționale – coordonator (sub 

redacția) 

 x 12 x Nr   

Capitol în tratat în edituri naționale – autor unic   x 3 x Nr   

Capitol în tratat în edituri naționale – coautor  2  (3/nr. coautori) 

x Nr 

2  

Monografie/alte cărți în edituri naționale – autor 

unic sau prim-autor  

  6 x Nr   

Monografie/alte cărți în edituri naționale – coautor   (6/nr.coautori) 

x Nr 

  

Total punctaj    7  

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

A. 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)   4 x 14 56  

ISI Thomson Reuters (fără factor de impact)   3 x 4 12  

Baze de date internaționale (BDI)   2 x 26 52  

CNCSIS (cel puțin categoria B)   1 x 4 4  

Total punctaj    124  

 

Standard minimal necesar: 

- minim 5 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani; 

- minim 10 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent, în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la ultima promovare, sau, pentru cei care nu provin din învățământul 

superior, în ultimii 5 ani; 

- se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare sau 

medicale indexate BDI dar nu și invers! 

*Notă: Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii: 

a. Primul autor 

b. Autorul corespondent 

c. Alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu contribuția primului autor sau 

a autorului corespondent 

d. Ultimul autor 



 

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 forma de rezumat DA/Nr. NU Punctaj 

Alocat Autoevaluare Comisie 

ISI Thomson Reuters (cu factor de impact) 60  0,25 x 60 15  

ISI Thomson Reuters (fără factor de impact)   0,20 x Nr   

Reviste/volumele unor manifestări științifice cu 

ISBN/ISSN 

46  0,10 x 46 4,6  

Total punctaj    19,6  

 

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 

1  4 x 1 4  

Grant/proiect naţional – director/responsabil 2  4 x 2 8  

Grant/proiect naţional – membru în echipa de cercetare 5  2 x 5 10  

Studii clinice internaţionale – investigator principal   3 x Nr   

Studii clinice internaţionale - membru în echipa de 

cercetare 

  1xNr   

Studii clinice naţionale – investigator principal   1 x Nr -  

Studii clinice 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 

responsabil 

  1 x Nr 1  

Proiecte educaţionale şi de formare continuă –membru 3  0,5 x 3 1,5  

Total punctaj    24,5  



 

RECUNOAŞTEREA  ŞI  IMPACTUL ACTIVITĂŢII 

 

 

 DA/Nr NU Punctaj 

Alocat pe item Autoevaluare Comisie 

Citări în reviste ISI şi BDI   0,05 x 97 4,85   

Membru în conducerea unor structuri profesional 

științifice internaționale 

  1-4 x Nr    

Membru în conducerea unor structuri profesional 

științifice naționale 

1  1-2 x 1 2   

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

Recenzor (reviewer) pentru reviste CNCSIS (cel 

puțin categoria B) sau reviste cotate ISI/BDI 

  1-2 x Nr    

Premii/distincții internaționale   1-4 x Nr    

Premii/distincţii naționale 1  1-2 x 1 2   

Prezentări invitate în plenul unor manifestări 

științifice internaționale 

1  1-2 x 1 2   

Prezentări invitate în plenul unor manifestări 

științifice naționale 

22  0,25-0,5 x 22 11   

Membru comitet de organizare manifestări științifice 

internaționale 

  0,10-0,50 x Nr    

Membru comitet de organizare manifestări științifice 

naționale 

  0,10-0,25 x Nr    



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

Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)   1-4 x Nr -   

Participare efectivă la manifestări ştiinţifice 66  0,05 x 66 3,3   

Experienţă de management în cercetare şi/sau 

învăţământ 

  1-5 puncte      (la 

aprecierea 

comisiei) 

5   

Participarea efectivă în 

cadrul concursurilor de 

admitere/an 

Comisii de 

supraveghere 

4  1 x 4 4   

 Comisii tehnice -  2 x Nr -   

 Comisii generatoare 

de subiecte/contestații 

-  3 x Nr    

 Comisie centrală -  4 x Nr    

Participarea efectivă în 

cadrul concursurilor de 

rezidențiat/an 

Comisii de 

supraveghere 

1  1 x 1 1   

 Comisii tehnice -  2 x Nr    

 Comisii generatoare 

de subiecte/contestații 

-  3 x Nr    

 Comisie locală -  4 x Nr    

Membru în comisii de specialist 5  1-3 x 5 15   

Membru în comisii de primariat   1-3 x Nr    

Total punctaj    50,15   

    Numarul de puncte se acordă în funcție de importanță. 



      

 Brevete de invenție: 

 

 

Brevete 

Punctaj 

Alocat pe item Autoevaluare Comisie 

DA/Nr NU    

  1-5 x Nr   

Nr. total puncte     

 

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

 

   TOTAL PUNCTAJ: 228,25 


