
 
 

 
 

STRUCTURA ACTIVITĂȚII CANDIDATULUI care participă  
la concursul pentru postul de  profesor pe perioadă nedeterminată, Comisia Ingineria resurselor 

vegetale şi animale 
 
 
 

 
 I. DATE DESPRE CANDIDAT 

      

   Nume ……………………………… Prenume …….................................………………….., postul pentru 

care candidează………………....……………………..,  la Facultatea …………...........…………………………….……    

………………………………………………………………………………Departamentul .........................………………. 

..………………………....................................…….. poziţia în statul de funcţii ……………, Disciplina/disciplinele 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................... 

 

 

II. CONDIŢII MINIMALE OBLIGATORII 

 

1. Copie legalizată a diplomei de doctor, Seria.......nr............, eliberată cu nr..........din data .................................... 

2. Copie conform cu originalul după dovada deținerii calității de conducător de doctorat eliberată cu nr..........din 

data .................................... 

3. Media de absolvire (calculată ca medie ponderată între media aritmetică de absolvire a anilor de studiu - 80% 

și media examenului de licență/diplomă - 20%), cel puţin 8,00   …………................................................................. 

4. Universitatea şi Facultatea absolvită ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 Specializarea/Program de studiu ............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 



III. ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ, RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR 
DESFĂŞURATE 

 
1. ACTIVITATE DIDACTICĂ/PROFESIONALĂ (A 1) 
 

1.1. Cărţi  şi capitole în cărţi de specialitate: 
1.1.1. Cărţi cu ISBN/capitole ca autor (Mininim 3, din care: 2 în calitate de prim autor; 1 carte de specialitate cu 
ISBN în domeniul științific al postului scos la concurs ca prim autor/unic autor; cel puțin o lucrare publicată după 
ultima promovare sau în ultimii 5 ani) 
 
1.1.1.1. Internaţionale 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Nr.pagini/(2xnr. autori) Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.1.2. Naţionale 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Nr.pagini/(5xnr. autori) Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

             -în dosar se va ataşa cartea 

 
1.1.2. Cărţi/capitole de cărţi ca editor/coordonator  
1.1.2.1. Internaţionale 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Nr.pagini/(3xnr. autori) Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

            -în dosar se va ataşa cartea 

1.1.2.2. Naţionale 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Nr.pagini/(7xnr. autori) Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

     -în dosar se va ataşa cartea 
 
 

1.2. Suport didactic 
1.2.1. Manuale, suport de curs inclusiv electronic 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Nr.pagini/(8xnr. autori) Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

- în dosar se va ataşa cartea sau dovada existenței în format electronic 

 
1.2.2. Îndrumătoare de laboratoare/ aplicaţii  
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul  Editura/ ISBN Nr.pagini/(8xnr. autori) Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

 
1.3.Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi 
proiecte educaţionale (POS, Erasmus, ş.a.) 

Nr.crt. Tipul activităţii 15 puncte/activitate 
   
 PUNCTAJ TOTAL  

 
PUNCTAJ TOTAL   A 1 
(Cerinţe: minim 120 puncte pentru profesor) 

 

 



2. ACTIVITATEA DE CERCETARE (A 2) 
 
 

 2.1. Articole in extenso în reviste cotate Thomson Reuters, în volume proceedings indexate 
Thomson Reuters și brevete de invenție indexate Web of Science – Derwent. Cerinţe: minim 10 articole din 
care minim 5 în reviste ISI cotate; la 4 dintre lucrări (dintre care 2 ISI cotate) să fie autor 
principal/corespondent/coordonator (ultim autor-doar dacă este conducător de doctorat)(2). Cel puțin 3 lucrări să 
fie publicate după ultima promovare sau în ultimii 5 ani.  
 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Calitatea Revista (ISSN; 
nr. volum, 
anul, factorul 
de impact1) 

(35+20x factor 
impact(1))/nr. de 
autori  
 

Nr.de 
puncte  

       
PUNCTAJ TOTAL  

- copii ale lucărilor se vor anexa la dosar 

  
2.2. Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date 

internaţionale(BDI)(3) (Cerinţe: minim 15 articole) 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării Revista (ISSN; nr. 
volum, anul, baza de 
date) 

15/nr. de autori Nr.de 
puncte  

      
PUNCTAJ TOTAL  

-copii ale lucărilor şi după baza de date se vor anexa la dosar 

 
 2.3. Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate (soiuri, hibrizi, 
rase, etc) 
            2.3.1.Internaţionale 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul brevetului/ produsului omologat etc. 40/nr. de autori Nr.de 
puncte 

     
PUNCTAJ TOTAL   

- se vor anexa copii după brevet sau alte acte doveditoare 

 2.3.2.Naţionale 
Nr. 
crt. 

Autorii Titlul brevetului/ produsului omologat etc. 30/nr. de autori Nr.de 
puncte 

     
PUNCTAJ TOTAL   

- se vor anexa copii după brevet sau alte acte doveditoare 
 
2.4. Granturi /proiecte câştigate prin competiţie inclusiv proiecte de cercetare/ consultanţă 

(valoare de minim 10000 Euro echivalent)(3)  
 
2.4.1.Director/responsabil partener proiect (Cerinţe: minim 2) 
 
2.4.1.1. Internaţionale 

 
Nr. 
crt. 

Titlul grantului/ 
proiectului câștigat 

prin competiție 

Tipul 
grantului/ 

proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/proiectului (EUR) 

20x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului 
 

Nr. 
crt. 

Titlul  
proiectului de 

cercetare/ 
consultanță 

Tipul 
proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Suma intrată în 
contabilitatea instituției 

beneficiare (EUR)(3) 

20x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului și certificarea serviciului de contabilitate 

 



2.4.1.2. Naţionale 
Nr. 
crt. 

Titlul grantului/ 
proiectului 

Tipul 
grantului/ 

proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/proiectului (EUR) 

10x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului 

 
Nr. 
crt. 

Titlul  
proiectului de 

cercetare/ 
consultanță 

Tipul 
proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Suma intrată în 
contabilitatea instituției 

beneficiare (EUR) (3) 

10x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului și certificarea serviciului de contabilitate. 

 
2.4.2.Membru în echipă  
2.4.2.1. Internaţionale 

Nr. 
crt. 

Titlul grantului/ 
proiectului câștigat 

prin competiție 

Tipul 
grantului/ 

proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/proiectului (EUR) 

4x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului 
 

Nr. 
crt. 

Titlul  
proiectului de 

cercetare/ 
consultanță 

Tipul 
proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Suma intrată în 
contabilitatea instituției 

beneficiare (EUR) (3) 

4x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului și certificarea serviciului de contabilitate. 

2.4.2.2. Naţionale 
 

Nr. 
crt. 

Titlul grantului/ 
proiectului câștigat 

prin competiție 

Tipul 
grantului/ 

proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Valoarea 
grantului/proiectului (EUR) 

2x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului 
 

Nr. 
crt. 

Titlul  
proiectului de 

cercetare/ 
consultanță 

Tipul 
proiectului 

Autoritatea 
contractantă 

Suma intrată în 
contabilitatea instituției 

beneficiare (EUR) (3) 

2x ani de 
desfăşurare 

Nr.de puncte  

       

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copia contractului și certificarea serviciului de contabilitate 

 
 

PUNCTAJ TOTAL   A 2 
(Cerinţe: minim  280 puncte pentru profesor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII 

3.1. Citări în reviste ISI și volumele conferințelor indexate WOS(4) 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării citate 
(ISSN; nr. pag., 

volum, anul) 

Locul citării 10/ nr. autori pt. articolul citat x nr. de 
citari 

Nr.de 
puncte 

      
PUNCTAJ TOTAL  

 
3.2. Citări în reviste și volumele conferințelor BDI(4)(5) 
 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul lucrării citate 
(ISSN; nr. pag., 

volum, anul) 

Locul citării 5/ nr. autori pt. articolul citat x nr. de 
citari 

Nr.de 
puncte 

      
PUNCTAJ TOTAL  

 
 

 3.3. Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi Profesor invitat (exclusiv 
POS, ERASMUS) 

3.3.1. Internaţionale 
Nr.crt. Tema şi locul desfăşurării prelegerii Perioada desfăşurării Nr.de puncte 

atribuite / 
activitate=20 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-se vor ataşa copii după invitaţie, delegaţia vizată sau alte acte doveditoare 

3.3.2. Naţionale 
Nr.crt. Tema şi locul desfăşurării prelegerii Perioada desfăşurării Nr.de puncte 

atribuite / 
activitate=5 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-se vor ataşa copii după invitaţie, delegaţia vizată sau alte acte doveditoare 

 
3.4. Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor și manifestărilor 

științifice, Organizator de manifestări ştiinţifice  
 
3.4.1. ISI  

Nr. crt. Denumirea revistei Factorul de 
impact 

Calitatea Nr.de puncte atribuite/ 
activitate=15 

     

PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

  
3.4.2. BDI 

Nr. 
crt. 

Denumirea revistei Calitatea Nr.de puncte atribuite/ 
activitate=10 

    

  PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

  
3.4.3. Naţionale şi internaţionale neindexate 

Nr. 
crt. 

Denumirea revistei Calitatea Nr.de puncte atribuite/ 
activitate=5 

    

  PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

 



3.5. Recenzor pentru reviste și manifestări științifice nașionale și internaționale (punctajul se 
acordă pentru fiecare revistă și manifestare științifică o singură dată/an, indiferent de numărul recenziilor) 

 
3.5.1. ISI 

Nr. crt. Denumirea revistei Factorul de impact Calitatea Nr.de puncte 
atribuite/ 
activitate=10 

     

   PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

 
3.5.2.BDI 

Nr. 
crt. 

Denumirea revistei Factorul de impact Calitatea Nr.de puncte 
atribuite/ activitate=5 

     

   PUNCTAJ TOTAL  
- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

 
3.6. Referent în comisii de doctorat 
3.6.1. Internaționale 
 

Nr. 
crt. 

Instituția organizatoare Titlul tezei de doctorat  Autorul tezei Nr.de puncte 
atribuite 
10 x nr. comisii 

     

   PUNCTAJ TOTAL  
 
3.6.2. Naționale 
 

Nr. 
crt. 

Instituția organizatoare Titlul tezei de doctorat Autorul tezei Nr.de puncte 
atribuite 
5 x nr. comisii 

     

   PUNCTAJ TOTAL  
 
 3.7. Premii  

Academia Română  
Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului Nr.de puncte 
atribuite/ 
premiu=30 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa copii după diplome 

ASAS, AOSR, academii de ramură, CNCS 
Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului Nr.de puncte 
atribuite/ 
premiu=15 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa copii după diplome 
Premii internaţionale 

Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului Nr.de puncte 
atribuite/ 
premiu=10 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa copii după diplome 
Premii naţionale în domeniu 

Nr. 
crt. 

Denumire premiu Emitent, motivul acordării premiului Nr.de puncte 
atribuite/ 
premiu=5 

    
PUNCTAJ TOTAL  

-  se vor anexa copii după diplome 



 
 3.8. Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, 
apartenenţa la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării 
 3.8.1. Academia Română 
Nr. crt. Calitatea Nr.de puncte atribuite =100 

   
PUNCTAJ TOTAL  

- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

 
3.8.2. ASAS, AOSR şi academii de ramură 

Nr. crt. Denumirea academiei Calitatea Nr.de puncte atribuite =30 

    
PUNCTAJ TOTAL  

- se va anexa copie după documentul care atestă calitatea 

 
 3.8.3. Conducere asociaţii profesionale 

3.8.3.1. Internaţionale 

- se va anexa copie după  numirea pe funcţie 

3.8.3.2. Naţionale 
 
 

- se va anexa copie după  numirea pe funcţie 

 
 

3.8.4. Asociații profesionale  
3.8.4.1. Internaționale 

- se va anexa copie după  dovada de membru al asociației 
 

3.8.4.2. Naționale 

- se va anexa copie după  dovada de membru al asociației 
 
 

3.8.5. Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării  
3.8.5.1. Conducere 

- se va anexa copie după  numirea pe funcţie 

3.8.5.2. Membru 

- se va anexa copie după numirea dovada de membru 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea  asociaţiei Funcţia Nr. de puncte atribuite/funcţie=30 

    
    

PUNCTAJ TOTAL   

Nr. 
crt. 

Denumirea  asociaţiei Funcţia Nr. de puncte atribuite/funcţie=10 

    
PUNCTAJ TOTAL   

Nr. crt. Denumirea  asociației Nr. de puncte atribuite = 5 

   
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea  asociației Nr. de puncte atribuite = 2 

   
PUNCTAJ TOTAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea  consiliului sau organizaţiei Funcţia Nr. de puncte atribuite/funcţie=15 

    
PUNCTAJ TOTAL   

Nr. 
crt. 

Denumirea    consiliului sau organizaţiei Nr. de puncte atribuite/ membru =10 

   
PUNCTAJ TOTAL  



PUNCTAJ TOTAL   A 3 
(Cerinţe: minim 60 puncte pentru profesor) 

 

 
PUNCTAJ TOTAL  A= A 1+A2+A3 
(Cerinţe: minim 460 puncte pentru profesor) 
 

 

 
Notă: Indicatorii se referă la întereaga activitate a candidatului. 
1factorul de impact al revistei menționat pe site-ul Web of Science în anul în care a fost publicat articolul; pentru articole înProceedings 
WOS (Web of Science – THOMSON REUTERS) și pentru brevetele indexate WOS-Derwent, factorul de impact considerat va fi egal cu 0 
2la articolele ISI şi BDI în extenso pentru autor principal/prim autor/autor corespondent/coordonator (ultim autor), punctajul rezultat din 
calcul se multiplică cu coeficient 2. Se admit maxim 2 articole în acelaşi volum/ediţie. Calitatea de coordonator (ultim autor) se referă doar 
la conducătorul de doctorat. Pentru profesor/CSI 1 lucrări ISI pot fi echivalate cu 2 brevete indexate WOS-Derwent/soiuri, doar dacă 
candidatul este prim autor 
3pentru contractele de consultanță trebuie să existe dovada încasării sumei menționate în contabilitatea instituției beneficiare 
4bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articole publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu 
excepția articolelor publicate în reviste/proceedings cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan știinșific internațional, precum (nelimitativ): 
Scopus, IEEE, Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, Compendex, 
INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ, AGRICOLA 
5autocitările sunt excluse 
 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata …..............................................declar că am specializarea atestată prin diplomă 
de licenţă sau echivalent în concordanţă cu structura disciplinelor din postul pentru care candidez. 
 

      
 
 

Semnătura candidatului,  
 
        
 
 


