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FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR  
minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare  

și acordarea atestatului de abilitare 
(Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale)  

,  
 
 
 
I. DATE DESPRE CANDIDAT 
      
 
 
 
   Nume .....SĂVESCU........................... Prenume…PETRE……………………., 
domiciliul........STR. DOLJULUI, NR.39, BL.A6, SC2, AP.10, CRAIOVA, DOLJ.................................. 
 Copie legalizată a diplomei de doctor, Seria..E.....nr. 0002013, eliberată cu nr..63 din data 
....18.06.2007, în domeniul ..CHIMIE.................................................. 
Domeniu în care se solicită abilitarea....INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE......................... 
 
 
II. Condiții minimale necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare conform 
Ordinului MECT 6129/20.12.2016 (îndeplinirea criteriilor minime pentru funcția de profesor/CS 
I/atestat de abilitare)  
 
 
 

Domeniul de activitate 
Punctaj minimal obligatoriu  
profesor/cercetător ştiinţific 

gradul I/atestat abilitare  

Punctaj realizat 
conform structurii 

activității 
A1. Activitatea didactică/profesională 100 puncte 119,05 

A2. Activitatea de cercetare 260 puncte 1391,855 

A3. Recunoaştere și impactul activităţii 60 puncte 175 

TOTAL A (A1+A2+A3) 420 puncte 1685,905 
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Tipul activității/Categorii și restricții Minim obligatoriu Realizat 

1.1. Cărți și capitole în cărți de 
specialitate - 1.1.1. Cărți cu 
ISBN/capitole ca autor 

2 cărți, în calitate de prim autor, din 
care: 4 

-  cel puțin o lucrare după ultima 
promovare sau în ultimii 5 ani 1 

2.1. Articole în extenso în reviste 
cotate Thomson Reuters, în volume  
proceedings Thomson Reuters și 
brevete de invenție indexate Web of 
Science Derwent(1)(2) 

8 articole, din care: 16 

-  minimum 4 în reviste cotate ISI;  5 
- la 4 dintre lucrări (2 cotate ISI) să fie 
autor principal/corespondent/ 

coordonator(1) 
4 

- 3 după ultima promovare sau în ultimii 5 
ani 3 

2.2. Articole în reviste şi volumele 
unor manifestări ştiințifice indexate 
în alte baze de date internaționale 
BDI(2) 

15 articole 65 

2.4. Granturi/proiecte câştigate prin 
competiție inclusiv proiecte de 
cercetare/consultanță (valoare de 
minim 10 000 Euro echivalent(3) -  
2.4.1. Director/responsabil partener 
proiect 

2 granturi/proiecte  
2 cu valoare 

peste 10.000 E 
echivalent, în 
ultimii 5 ani 

           
1la 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 
2bazele 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 
3pentru contractele de consultanță trebuie să existe dovada încasării sumei menționate în contabilitatea instituției beneficiare 
 
 Semnătura candidatului,  

                   
 
 
           Avizat                                                                                    Verificat 

 
        Director CSUD ,                                                  Director SD IRVA,                  
        Nume şi prenume                                                                Nume şi prenume 
……………………......……...................………..                            …................…………………………….  
                       Semnătură                                                                            Semnătură 


