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FIȘA INDIVIDUALĂ DE EVALUARE 

a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare  
a candidatei CONDREA Gh. ELENA 

 
 

1. Propunere de definiții privind structura activității candidatului 
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1.1. Cărți și capitole  
/studii în cărți de 
specialitate sau  
volume colective 

Se includ cele 
publicate electronic 

1.1.1. Carte de 
specialitate    

1.1.1.1. internaționale 16 - 

1.1.1.2. naționale 
Profesor minim 3 cărți, 
Conferențiar minim o carte 

8 28.00 

1.1.2. Studiu/capitol  
într-o carte de  
specialitate sau volum 
colectiv 

1.1.2.1. internaționale 12 0.57 

1.1.2.2. naționale 6 2.01 

1.2. Material didactic  
/ Lucrări didactice   

Manuale, suport de 
curs și   aplicații, 
inclusiv electronic, 
lucrări practice de 
laborator, software  
pentru aplicații de 
laborator,  în 
specialitatea  postului 

 
1.2.1. Manuale 
didactice / monografii 
 

–––––– ––– - 

1.2.2. Îndrumătoare de 
laborator / aplicații 

–––––– ––– - 

1.3. Coordonare de 
programe de studii, 
organizare și 
coordonare programe 
de formare continuă și 
proiecte educaționale 

Management plan sau 
program de studii, 
autorizare/acreditare 
pentru licență sau 
masterat, organizare și 
coordonare programe 
de formare continuă 

Director  3 6 

TOTAL PUNCTE (A1) 36.58 
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2.1. Articole care 
prezintă contribuții 
științifice originale, in 
extenso, publicate de 
candidat ca autor sau 
coautor, în reviste cotate 
ISI sau BDI* 

Reviste de specialitate 
de circulație 
internațională 
recunoscute, cotate ISI 
Thomson Reuters, 
indexate BDI 

2.1.1. Articol care 
prezintă contribuții 
științifice originale, in 
extenso, publicat într-o 
revistă cotată ISI cu 
factor de impact mai 
mare ca 0 

Profesor minim 15 
articole, din care 
minim 4 indexate ISI 
cu factor de impact 
mai mare ca 0 
Conferențiar minim 8 
articole 

8 20.52 

2.1.2. Articol care 
prezintă contribuții 
științifice originale, in 
extenso, publicat într-o 
revistă indexată de cel 
puțin 2 din bazele de 
date internaționale 
recunoscute 

6 201.30 
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2.1.3. Articole/studii  
publicate în volumele 
conferințelor indexate 
ISI Proceedings sau 
internaționale 
desfășurate în țară sau 
străinătate (cu ISSN sau 
ISBN) 

4 85.62 

2.2. Proprietate 
intelectuală, brevete de 
invenție și inovație  etc. 

Proprietate industrială: 
Brevete de invenție și 
inovație (tehnologii, 
produse, hibrizi / 
soiuri etc.) 

 
2.2.1. internaționale –––– - 

2.2.2. naționale –––– - 

2.3. Granturi / proiecte 
câștigate prin competiție 

 

2.3.1. Director / 
responsabil 

2.3.1.1. Internaționale 20 20 

2.3.1.2. Naționale 10 10 

2.3.1.3. Cu mediul de 
afaceri (valoare 
minimă 10.000 Euro, 
cumulativ pentru 
maxim 3 contracte) 

6 - 

2.3.2. Membru în echipă 

2.3.2.1. Internaționale 10 30 

2.3.2.2 . Naționale 5 15 

2.3.2.3. cu mediul de 
afaceri (valoare 
minimă 10.000 Euro, 
cumulativ pentru 
maxim 3 contracte) 

3 12 

TOTAL PUNCTE (A2) 394.44 
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3.1. Citări în cărți și 
reviste ISI / BDI 

Se exclud autocitările; 
lucrări citate: articol de 
revistă, conferință, 
carte, teză 

3.1.1. Citări in reviste 
ISI și BDI 

3.1.1.1. În revistă ISI 
cu SRI  > 0.25  

7.5 - 

3.1.1.2. În revistă ISI 
cu SRI nenul și < 0.25 

3 21 

3.1.1.3. În revistă 
ISIcu factor de impact 
mai mare ca 0 sau 
indexată BDI 

2 26 

3.1.2. Citări în cărți 

3.1.2.1. În carte de 
specialitate sau volum 
colectiv publicate în 
străinătate 

4 24 

3.1.2.2. În carte de 
specialitate sau volum 
colectiv publicate în 
țară 

 
2 2 

3.2. Prezentări  invitate 
în plenul  unor 
manifestări științifice 
naționale și 
internaționale și 
Profesor invitat 
(exclusiv ERASMUS) 

  
3.2.1. Internaționale –––– - 

3.2.2. Naționale –––– - 

3.3. Membru in 
colectivele de redacție 
sau comitete științifice 

  

3.3.1. ISI 4 16 
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al revistelor și 
manifestărilor 
științifice, organizator 
de manifestări științifice 
/ recenzor pentru reviste 
și manifestări științifice 
naționale și 
internaționale indexate 
ISI 

3.3.2. BDI 2 36 

3.3.3. Naționale și 
internaționale 
neindexate 

1 1 

3.4. Experiența de 
management, analiza  și 
evaluare în cercetare 
si/sau învățământ 

  3.4.1. Conducere 3 69 

3.4.2. Membru 2 86 

3.5. Profesor asociat / 
visiting / cadru  didactic 
universitar la  o 
universitate din   
străinătate, pentru o   
perioadă de minim 2   
săptămâni sau  
efectuarea unui stagiu  
postdoctoral cu o durată 
de cel puțin o  lună la o 
universitate   din 
străinătate  

   

2 4 

  3.6. Premii 

Premii: Academia 
Română, academii de 
ramură, alte premii în 
domeniu, premii 
internaționale 

3.6.1. Academia 
Română 

 
5 - 

3.6.2. ASAS, AOSR, 
academii de ramură și 
CNCSIS 

 

3 - 

3.6.3. Premii 
internaționale 

 
3 - 

3.6.4. Premii naționale 
în domeniu 

 
2 - 

  

3.7. Membru în 
academii, organizații, 
asociații profesionale de 
prestigiu,  
naționale și 
internaționale, 
apartenență la 
organizații 
din domeniul 
educației și cercetării 

Academii, organizații, 
asociații profesionale 
de prestigiu, exemplu 
(nelimitativ): IEEE, 
AGIR; apartenență la 
organizații din  
domeniul educației și 
cercetării (ARACIS,  
CNATDCU, CNCSIS, 
CNCS, CNFIS, ANCS, 
ANSVSA etc.) 

3.7.1. Academia 
Română 

 
6 - 

3.7.2. ASAS, AOSR și 
academii de ramură 

 
3 - 

3.7.3. Conducere 
asociații profesionale 

3.7.3.1. Internaționale 4 - 

3.7.3.2.  Naționale 3 - 

3.7.4. Membru în 
asociații 
profesionale 

3.7.4.1. Internaționale 3 12 

3.7.4.2.  Naționale 2 8 

3.7.5. Organizații în 
domeniul educației și 
cercetării 

3.7.5.1. Conducere 3 - 

3.7.5.2.  Membru 2 2 

TOTAL PUNCTE (A3) 307 

 
A1 = 36.58 
A2 = 394.44 
A3 = 294.00 
A = A1+A2+A3 = 36.58 + 394.44 + 307 = 738.02  

 
 
Data, 
                                                                                                         Semnătura, 
25.06.2017             CONDREA Gh. Elena 

 


