
Anexa nr. 5  

Fişa de autoevaluare în conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 6560 din 20.12.2012 privind 

apropbarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învãţãmântul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 

 

Numele şi prenumele candidatului: _________________________________ 

 

Unitatea: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea 

 

Specialitatea: ____________________________________________________ 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul activitãţilor Tipul activitãţilor Categorii şi restricţii Subcategorii Indicatori (kpi) 

0 1 2 3 4 5 

1 Activitatea 

profesionalã (A1) 

1.1. Cãrţi şi capitole în 

cãrţi de specialitate 

1.1.1. Cãrţi/capitole ca 

autor 

1.1.1. Internaţionale Nr.pagini/(2*nr.autori) 

Enumerare (autor/autori, titlu, editurã, alte specificaţii) dacã este cazul Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

carte/capitol 

1.1. Cãrţi şi capitole în 

cãrţi de specialitate 

1.1.1. Cãrţi/capitole ca 

autor 

1.1.2. Naţionale Nr.pagini/(5*nr.autori) 

Enumerare (autor/autori, titlu, editurã, alte specificaţii) dacã este cazul Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

carte/capitol 

1.1. Cãrţi şi capitole în 

cãrţi de specialitate 

1.1.2. Cãrţi/capitole de cãrţi 

ca editor/coordonator 
1.1.2.1. Internaţionale Nr.pagini/(3*nr.autori) 

Enumerare (autor/autori, titlu, editurã, alte specificaţii) dacã este cazul Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare carte 

1.1. Cãrţi şi capitole în 

cãrţi de specialitate 

1.1.2. Cãrţi/capitole de cãrţi 

ca editor/coordonator 
1.1.2.1. Internaţionale Nr.pagini/(7*nr.autori) 

Enumerare (autor/autori, titlu, editurã, alte specificaţii) dacã este cazul Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare carte 



2 Activitatea de 

cercetare (A2) 

2.1. Articole în reviste 

cotate ISI Thomson 

Reuters şi în volume 

indexate ISI proceedings 

Minim 6 articole pentru CS I 

 

Minim 4 articole pentru CS II 

 (25 + 20*factor impact)/ 

nr.autori - ptr. reviste 

cotate ISI 

25/nr.autori - ptr.articole 

indexate ISI proceedings 

Enumerare 

 

 

Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

articol 

2.2. Articole în reviste şi 

volumele unor 

manifestãri ştiinţifice 

indexate în alte baze de 

date inernaţionale 

Minim 15 pentru CS I 

 

Minim 10 pentru CS I 

 

 

 15/nr.autori 

Enumerare 

 

 

Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

articol 

2.3. Proprietate 

intelectualã, brevete de 

invenţie, tehnologii şi 

produse omologate 

(soiuri, hibrizi etc.) 

 2.3.1. Internaţionale 40/nr.autori 

Enumerare 

 

 

 

Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

brevet/tehnologie/produs 

2.3. Proprietate 

intelectualã, brevete de 

invenţie, tehnologii şi 

produse omologate 

(soiuri, hibrizi etc.) 

 2.3.2. Naţionale 30/nr.autori 

Enumerare 

 

 

 

Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

brevet/tehnologie/produs 



  2.4. Granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de 

cercetare/consultanţã 

 

Director/responsabil –  

Valoare proiect/grant 

minim 10.000 Euro echiv. 

2.4.1. Internaţionale 20*ani de desfãşurare 

Enumerare Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

grant/proiect 

2.4. Granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de 

cercetare/consultanţã 

 

Director/responsabil – 

minim 2 ptr. CS I 

minim 1 ptr. CS II 

Valoare proiect/grant 

minim 10.000 Euro echiv. 

2.4.2. Naţionale 10*ani de desfãşurare 

Enumerare Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

grant/proiect 

2.4. Granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de 

cercetare/consultanţã 

 

Membru în echipã 

Valoare proiect/grant 

minim 10.000 Euro echiv. 

2.4.3. Internaţionale 4*ani de desfãşurare 

Enumerare Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  feicare 

grant/proiect 

3 Recunoaştere şi 

impactul activitãţii 

(A3) 

3.1. Citãri în reviste ISI şi 

BDI 

 

 ISI 10/nr.aut.articol citat 

Enumerare Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  fiecare 

articol citat 

3.1. Citãri în reviste ISI şi 

BDI 

 BDI 5/nr.aut.articol citat 

Enumerare Structura formulei şi 

rezultatul ptr.  feicare articol 

citat 



  3.2. Prezentãri invitate în 

plenul unor manifestãri 

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

Punctaj unic pentru fiecare 

activitate 

3.2.1.Internaţionale 10 

Enumerare Punctaj ptr.  fiecare 

activitate 

3.2. Prezentãri invitate în 

plenul unor manifestãri 

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

Punctaj unic pentru fiecare 

activitate 

3.2.2.Naţionale 5 

Enumerare Punctaj ptr.  fiecare 

activitate 

3.3. Membru în 

colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice al 

revistelor şi 

manifestãrilor ştiinţifice 

Punctaj unic pentru fiecare 

activitate 

3.3.1. ISI 15 

Enumerare Punctaj ptr.  fiecare 

activitate 

3.3. Membru în 

colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice al 

revistelor şi 

manifestãrilor ştiinţifice 

Punctaj unic pentru fiecare 

activitate 

3.3.2. BDI 10 

Enumerare Punctaj ptr.  fiecare 

activitate 

3.3. Membru în 

colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice al 

revistelor şi 

manifestãrilor ştiinţifice 

Punctaj unic pentru fiecare 

activitate 

3.3.3. Naţionale şi 

inernaţionale 

neindexate 

5 

3.4. Experienţa de 

management 

 3.4.1. Conducere 5*nr. ani 

Specificare Structura formulei şi rezultatul 



  3.4. Experienţa de 

management 

 3.4.2. Membru 

organisme conducere 

2* nr. ani 

Enumerare Structura formulei şi 

rezultatul ptr. fiecare 

menţiune 

3.5. Premii Punctaj 3.5.1. Academia 

Românã 

30 

Enumerare Punctaj 

3.5. Premii Punctaj 3.5.2. ASAS, AOSR, 

acad. de ramurã şi 

CNCSIS 

15 

Enumerare Punctaj 

3.5. Premii Punctaj 3.5.3. Premii 

internaţionale 

10 

Enumerare Punctaj 

3.5. Premii Punctaj 3.5.4. Premii naţionale  5 

Enumerare Punctaj 

3.6. Membru în academii 

 

Punctaj 3.6.1. Academia Românã 100 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

3.6. Membru în academii 

 

Punctaj 3.6.2. ASAS, AOSR şi 

academii de ramurã 

30 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

3.6.3. Conducere asociaţii 

profesionale 

Punctaj 3.6.3.1. Asociaţii 

profesionale 

internaţionale 

30 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

  3.6.3. Conducere asociaţii 

profesionale 

Punctaj 3.6.3.2. Asociaţii 

profesionale 

naţionale 

10 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

3.6.4. Membru în 

asociaţii profesionale 

Punctaj 3.6.4.1. Asociaţii 

profesionale 

internaţionale  

5 



Specificare (dupã caz) Punctaj 

3.6.4. . Membru în 

asociaţii profesionale 

Punctaj 3.6.4.2. Asociaţii 

profesionale naţionale  

2 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

3.6.5. Membru în consilii 

şi organizaţii în domeniul 

cercetãrii 

Punctaj 3.6.5.1. Consilii şi 

organizaţii 

internaţionale în 

domeniul cercetãrii 

15 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

3.6.5. Membru în consilii 

şi organizaţii în domeniul 

cercetãrii 

Punctaj 3.6.5.2. Consilii şi 

organizaţii naţionale în 

domeniul cercetãrii 

10 

Specificare (dupã caz) Punctaj 

 

Data: _______________         

 

Numele şi prenumele 

 

                    Semnãtura 

 

 


