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Anexa nr.14 - COMISIA INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE
STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
ȘI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

0

1

2

Domeniul
Activitate didactică și profesională
Activitatea de cercetare (A2)
activităților
(A1)

Nr. crt.

1. Structura activității candidatului
Tipul activităților

1

Cate gorii și re stricții

2

1.1 Cărți și capitole în cărți de spe cialitate

Subcate gorii

3

1.3 Coordonare a de programe de studii, organizare și
coordonare programe de formare continuă și proie cte
e ducaționale (POS, Socrate s, Le onardo)
2.1 Articole în re viste cotate ISI Thomson Re ute rs și
în volume inde xate ISI proce e dings
2.2 Articole în re viste și volume le unor manife stări
științifice inde xate în alte baze de date inte rnaționale
2.3. Proprie tate inte le ctuală, bre ve te de inve nție ,
te hnologii și produse omologate
2.4 Granturi/proie cte câștigate prin compe tiție ,
inclusiv proie cte de ce rce tare /consultanță (valoare de
minim 10 000 Euro e chivale nt)

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1.2.1 Manuale, suport de curs
1.2.2 Îndrumătoare de laborator/aplicații

5

6

pagini/(2*nr.
pagini/(5*nr.
pagini/(3*nr.
pagini/(7*nr.
pagini/(8*nr.
pagini/(8*nr.

Punctaj unic pentru fiecare activitate

autori)
autori)
autori)
autori)
autori)
autori)

197.24

95.00

15

Minim 6 articole pentru Profesor/ CS I
Minim 3 articole pentru Conferențiar/CS II
Minim 15 articole pentru Profesor/CS I
Minim 10 articole pentru Conferențiar/CS II

2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor / CS I;
Minim 1 pentru Conferentiar / CS II
2.4.2 Membru în echipă

3.1 Citări in re viste ISI si BDI
3.2 Pre ze ntări invitate în ple nul unor manife stări
științifice naționale și inte rnaționale și Profe sor invitat
(e xclusiv ERASMUS)
3.3 Me mbru în cole ctive le de re dacție sau comite te
științifice al re viste lor și manife stărilor științifice ,
organizator de manife stări științifice , re ce nzor pe ntru
re viste și manife stări științifice naționale și

Indicatori re alizați

4

Internaționale
Naționale
Internaționale
Naționale

1.1.1 Cărți/capitole ca autor; pentru Profesor/CSI
minim 2, d.c. 1 prim autor; Conferențiar/CSII min 1
1.1.2 Cărți/capitole de cărți ca editor/coordonator

1.2 Suport didactic

Indicatori (kpi)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

174.95

15/nr.de autori

755.08

Internaționale
Naționale
Internaționale
Naționale
Internaționale
Naționale
ISI
BDI

40/nr.de autori
30/nr.de autori
20*ani de desfășurare
10*ani de desfășurare
4*ani de desfășurare
2*ani de desfășurare
10/nr. autori art. citat
5/nr. autori art. citat

Internaționale

10

Naționale

5

ISI

15

BDI

10

Naționale și internaționale neindexate
Conducere
Membru organisme conducere

5
5* nr.ani
2* nr.ani

Academia Romană
ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCSIS
premii internaționale
premii naționale

30
15
10
5
100
30
30
10
5
2
15
10

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.4 Expe rie nța de manage me nt

30.00

(25+20*factor impact)/nr. autori – pt. reviste cotate ISI
25/nr. autori – pt. articole indexate ISI proceedings

30.00

110.33

79.22
0.00

45.00

10.00

Criterii opţionale
3.5 Pre mii
3.6.1 Academia Romana
3.6.2 ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCSIS
3.6 Me mbru în acade mii, organizații, asociații
profe sionale de pre stigiu, naționale și inte rnaționale ,
aparte ne nţă la organizații din dome niul e ducație i și
ce rce tării

3.6.3 Conducere asociatii profesionale
3.6.4 Asociatii profesionale
3.6.5 Consilii și organizații în domeniul educaţiei şi cercetării

Internaționale
Naționale
Internaționale
Naționale
Conducere
Membru

25.00

17.00

Total obligatoriu =
Total opțional =
Total (obligatoriu + opțional) realizat =

1526.83
42.00
1568.83

(1) Brevet obținut prin European Pat ent Office; brevet e SUA, Canada, Coreea de Sud, Aust ralia, Japonia, Noua Zeelandă.
(2) Se includ și brevet ele care nu se încadrează în (1).
(3) Bazele de dat e int ernaționale (BDI) luat e în considerare pent ru art icolele publicat e în revist e şi în volumele unor manifest ări șt iințifice, cu excepția art icolelor publicat e în revist e cot at e ISI, sunt cele recunoscut e pe plan șt iințific int ernațional precum (nelimit at iv): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct , Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink,
Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referat ivnai Jurnal, T homson Reut ers Mast er Journal List , Google Scholar. CNAT DCU si MEN vor acorda sprijinul şi logist ica necesare pent ru document are.
(4) Analiza se realizează pe baza informațiilor din Web of Science: CNAT DCU și MEN vor acorda sprijinul și logist ica necesare pent ru document are.
(5) Aut ocit area est e cit area de căt re un aut or a uneia sau mai mult or lucrări proprii (cit area lucrărilor în discuție de coaut ori nu const it uie aut ocit are pent ru aut orul respect iv).

Nr. Crt.

2. Conditii minimale (Ai)(5)
Cate goria
Dome niul de activitate
1 Activitate a didactică / profe sională (A1)(6)
2 Activitate a de ce rce tare (A2)
3 Re cunoaşte re a impactului activităţii (A3)
TOTAL

Conditii confe re ntiar
Minimum 50 puncte
Minimum 130 puncte
Minimum 20 puncte
Minimum 200 puncte

Conditii CS II
Fără restricții
Minimum 180 puncte
Minimum 20 puncte
Minimum 200 puncte

(8)

Conditii Profe sor
Minimum 100 puncte
Minimum 260 puncte
Minimum 40 puncte
Minimum 400 puncte

Conditii CS I
Fără restricții
Minimum 360 puncte
Minimum 40 puncte
Minimum 400 puncte

(8)

Re alizat
322.24
1070.36
176.22
1568.83

(6) St andardele iau în considerare înt reaga act ivit at e a candidat ului.
(7) Pent ru cariera de cercet ăt or șt iințific sunt luat e în considerare, ca st andarde minimale obligat orii, component ele de performanță șt iințifică (A2) și recunoașt erea impact ului act ivit ății (A3). Crit eriul (A1) est e opțional și poat e fi luat în calcul la realizarea punct ajului minim t ot al (530 punct e pent ru CS II şi, respect iv 800 punct e pent ru CS I), cu respect area
limit elor minime impuse pent ru (A2) și (A3).
(8) Punct ajul minim t ot al pent ru cariera de cercet ăt or șt iințific (530 punct e pent ru CS II și, respect iv, 800 punct e pent ru CS I) se va realiza prin depășirea st andardelor minimale impuse la act ivit ățile obligat orii A2 şi A3, la care se pot adăuga punct e din act ivit at ea A1 calculat e pe baza indicat orilor din coloanele 4 şi 5.
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