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FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PE PERIOADA 2012 – 2016 ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADAŢIEI DE MERIT1
Nume FĂGĂRAS
Prenume PIA SIMONA

Disciplina ȘTIINȚELE MOTRICITĂȚII
Departament M2

I. Activitatea didactică și profesională (20%)
Nr.
Crt.
1

Activitatea evaluată

Activitate de predare2
2016 -2017, sem.1:
- Fundamentele știintifice ale baschetului (EFS III) –2 ore C/săpt
- Fundamentele știintifice ale handbalului (EFS II) – 2 ore C/săpt
- Metodologia cercetării în EFS (EFS II) – 6 ore lp/săpt
- Educație pentru sănătate (EFS II + BFK I) – 2 ore C/săpt
- Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională (MTFRF I) – 4 ore lp
/săpt.
- Fundamentele știintifice ale baschetului (EFS III) –1 ore lp/săpt
- Fundamentele știintifice ale handbalului (EFS II) – 1 ore lp/săpt

2015 -2016, sem.1:
- Fundamentele știintifice ale baschetului (EFS III) –2 ore C/săpt
- Fundamentele știintifice ale handbalului (EFS II) – 2 ore C/săpt
- Metodologia cercetării în EFS (EFS II) – 4 ore lp/săpt
- Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională (MTFRF I) – 4 ore lp

Punctaj/activitate

0,25 pct/ore
predare/săpt.

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
19,675

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 6 = 0,75
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 4 = 0,50

se vor lua în considerare doar activitățile din ultimii 5 ani calendaristici încheiați, exceptând criteriile cu interval de timp clar specificat.
se vor lua în considerare atât norma de bază cât și plata cu ora, dar se acceptă doar activitate pentru care există adeverință de la Resuse Umane; se cuantifică separat cursurile și lucrările
practice; pentru materiile de 1 semestru punctajul se împarte la 2. Nu se va multiplica cu numărul de săptămâni/semestru.
1
2
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

/săpt.
- Educație pentru sănătate (EFS I + BFK I) – 2 ore C/săpt
- Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională (MTFRF I) – 2 ore lp
/săpt.
- Fundamentele știintifice ale baschetului (EFS III) –2 ore lp/săpt
- Fundamentele știintifice ale handbalului (EFS II) – 2 ore lp/săpt

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 2 = 0,25

2015 -2016, sem.2:
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II + BFK I) –
2 ore C/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II) – 4 ore
lp/săpt
- Metodica predării handbalului în școală(EFS II) – 1 ore C/săpt
- Metodica predării handbalului în școală(EFS II) – 4 ore lp/săpt
- Metodica predării baschetului în școală(EFS III) – 1 ore C/săpt
- Metodica predării baschetului în școală(EFS III) – 4 ore lp/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (BFK I) – 6 ore
lp/săpt
- Nutriția și efortul fizic (MNCC I) – 6 ore lp/săpt

2014 -2015, sem.1:
- Fundamentele știintifice ale handbalului (EFS II) – 2 ore C/săpt
- Metodologia cercetării în EFS (EFS II) – 2 ore lp/săpt
- Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională (MTFRF I) – 6 ore lp
/săpt.
- Teoria activității motrice umane (EFS I) – 1 ore C/săpt.
- Activitatea fizică și dietele speciale (Nutriție I) – 1 ore C/săpt.
- Fundamentele știintifice ale handbalului (EFS II) – 2 ore lp/săpt

0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 6 = 0,75
0,125 x 6 = 0,75
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 6 = 0,75
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 2 = 0,25

2014 -2015, sem.2:
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II + BFK I) – 2

0,125 x 2 = 0,25

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

ore C/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II) – 4 ore
lp/săpt
- Metodica predării handbalului în școală(EFS II) – 1 ore C/săpt
- Metodica predării handbalului în școală(EFS II) – 4 ore lp/săpt
- TDMS – handbal (EFS III) – 2 ore C/săpt
- TDMS – handbal (EFS III) – 4 ore lp/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (BFK I) – 6 ore
lp/săpt
- Nutriția și efortul fizic (MNCC I) – 4 ore lp/săpt

2013 -2014, sem.1:
- Educație pentru sănătate (EFS I + BFK I) – 2 ore C/săpt
- TDMS – baschet (EFS II) – 4 ore lp/săpt
- Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională (MTFRF I) – 4 ore lp
/săpt.

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 1 = 0,125
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 6 = 0,75
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 4= 0,50

2013 -2014, sem.2:
- Nutriția și efortul fizic (MNCC I) – 4 ore lp/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II) – 4 ore
lp/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (BFK I) – 6 ore
lp/săpt
- Nutriția și efortul fizic (MTFRF I) – 4 ore lp/săpt
- TDMS – handbal (EFS III) – 4 ore lp/săpt

0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 6 = 0,75
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 4 = 0,50

2012 -2013, sem.2:
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II + BFK I) – 2
ore C/săpt
- Nutriția și efortul fizic (MNCC I) – 4 ore lp/săpt
- Nutriția și efortul fizic (MTFRF I) – 4 ore lp/săpt

0,125 x 2 = 0,25
0,125 x 4 = 0,50
0,125 x 4= 0,50

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

2011 -2012, sem.2:
0,125 x 2 = 0,25

- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (EFS II) – 2 ore
lp/săpt
- Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională (BFK I) – 6 ore
lp/săpt

2
3
4

Introducerea unor discipline de studiu noi pe direcţii neelaborate
anterior3
Curs litografiat4 prim autor/coautor5
Îndrumător de lucrări practice4 prim autor/coautor5

0,125 x 6= 0,75

15 pct
10/5 pct
8/4 pct

8

- Neagu Nicolae (coord) , Simona Făgăras - Protocoale și tehnici de
evaluare în fizioterapie, educație fizică și sport, 2014

5
6

Cărți6 de specialitate7 apărute în edituri internaționale/edituri
recunoscute CNCS-UEFISCDI – editor8,9,10
Cărți6 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri
recunoscute CNCS-UEFISCDI – autor principal/unic autor8,9

40/20 pct
40/20 pct

100

- Pia Simona Făgăraș, Liliana Elisabeta Radu – Practical guide for

nu se iau în considerare disciplinele redenumite și cele fără dovezi prin care să se demonstreze caracterul de noutate în raport cu conținutul anterior al curriculelor programelor de studiu
din universitate
4 lucrări de uz intern, pentru studenți, care nu au ISBN.
5 sunt luate în considerare doar acele cursuri/îndrumătoare care pot fi dovedite (există în Biblioteca UMF, exemplar predat pentru verificare, adresa internet pentru cursurile electronice);
prezentările PowerPoint încarcate pe e-UMF sau listate nu vor fi luate în considerare
6 orice carte se punctează o singură dată la o singură categorie (de ex. dacă cineva este și editor și autor al unei cărți poate să o puncteze doar la o categorie)
7 carte publicată în domeniul de activitate al autorului
8 doar carți cu ISBN; traducerile nu se vor lua în considerare; se punctează materialele care au clar menționat anul publicării și ISBN
9 se consideră autori principali persoanele menționate în caseta CIP (vedetă și complementare) tipărită în interiorul cărții, așa cum a fost ea emisă de către Biblioteca Națională a României
sau echivalentul internațional; prevederea se aplică și la statutul de coordonator al unor cărți (termeni echivalenți: editor, coordonator, sub redacția); autorii principali au statut de prim autor
în accepțiunea terminologiei CNATDCU
10 se va lua în considerare calitatea de editor/coordonator
3
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

somatometry, LAP LAMBERT academic publishing, 2016, ISBN: 978 – 3 659 – 97172-3
- Făgăraş Pia Simona, Biomecanica aruncărilor la coş în jocul de baschet ,
Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cod CNCSIS 136 ,2015,
ISBN978-606-714-127-6 796.323.2
- Făgăraş Pia Simona, Didactica jocului de baschet, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cod CNCSIS 136 ,2014, ISBN 978-973-703994 -1
Burcă I., Vlase S., Făgăraş P.S, Mihălcică M, Biomecanica mişcărilor
atletice, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, cod CNCSIS 81, 2013,
ISBN 978-606-19-0306 -1

7
8
9
10
11

Cărți6 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri
recunoscute CNCS-UEFISCDI – co-autor8,9,11,12
Cărți6 cu ISBN8 sub formă de CD/DVD autor principal13/coautor11
Capitole6 în tratate sau volume colective apărute în edituri
internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – prim autor14
Capitole6 în tratate/volume colective apărute în edituri
internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – co-autor11
Participare în comisiile de elaborare subiecte la examenului de
admitere, licență, rezidențiat (comisie centrală sau de specialitate)15

40/n; 20/n pct
8; 8/n pct
15/5 pct/capitol
15/n; 5/n
pct/capitol
8 pct/sesiune

152

coautorii unei cărți, sau a unui capitol, dacă nu au statut de autor principal
n este numărul total de autori (incluzând autori și coautori)
13 doar primul autor menționat pe CD/DVD
14 doar primul autor al capitolului
15 activitate raportată pe sesiuni de examinare (în cazul în care o persoană a participat în același an la mai multe examene – licență, rezidențiat, admitere – toate se punctează, dacă există
mai multe sesiuni ale aceluiași tip de examen într-un an – vară, toamnă – toate se punctează, dacă în cadrul aceleași sesiuni o persoană a participat în mai multe comisii toate se
punctează); se dovedește cu extras PV sau adeverință emisă de la Decanat/Rectorat
11
12
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

1. Admitere EFS 2013 –sesiunea iulie, sesiunea septembrie (comisie
baschet si comisie handbal)
2. Admitere EFS 2014 – sesiunea iulie, sesiunea septembrie (comisie
baschet si comisie handbal)
3. Admitere EFS 2015 – sesiunea iulie, sesiunea septembrie (comisie
baschet si comisie handbal)
4. Admitere EFS 2016 – sesiunea iulie, sesiunea septembrie (comisie
baschet si comisie handbal)
5. Comisie sustinere lucrari licenta - program de studiu EFS
6. Comisie sustinere lucrari licenta sesiunea septembrie 2015 - program
de studiu BFK
7. Comisie sustinere lucrari licenta sesiunea septembrie 2016 - program
de studiu BFK

12

13
14
15
16
17

Participare la examenul de admitere, licență, rezidențiat (șef clădire
sau responsabil sală sau secretar/responsabili coli / supraveghetor /
ducere subiecte)15
Cursuri postuniversitare – director/lector16
Activitate de tutoriat (cu studenții)17
Coordonator / îndrumător de stagiu rezidenți
Mentor (în cadrul proiectelor instituționale)
Responsabilităţi în cadrul disciplinei18
2014 –2016:

8 x 2 sesiuni x2
comisii = 32
8 x 2 sesiuni x2
comisii = 32
8 x 2 sesiuni x2
comisii = 32
8 x 2 sesiuni x2
comisii = 32
8
8
8

4/3/2/1
pct/sesiune
3/2 pct/curs
3 pct/an
3/1 pct/an
2 pct/an
2 pct/an
TOTAL

nu se punctează participarea la cursuri postuniversitare/perfecționare
se dovedește cu adeverință emisă de la Decanat
18 este necesar adeverință de la șeful de disciplină cu precizarea exactă a responsabilităților
16
17

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

6
285,675

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

TOTAL PONDERAT (punctaj x 0,2)
II. Activitatea științifică și de cercetare (60%)
Nr.
Activitatea evaluată
Crt.
18
19
20

Articole19 publicate în extenso în reviste cotate ISI20, cu FI, autor
principal21,22,23
Articole19 publicate în extenso în reviste cotate ISI20 cu FI, coautor22,23,24
Articole19 publicate în extenso în reviste ISI20, fără FI, autor
principal21,22
1.

Punctaj/activitate

15 (1+FI)
pct/articol
15 (1+FI)/n
pct/articol
15 pct/articol

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
57,135

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

6 x 15 = 90

Pia Simona Făgăraş, Cristian Mihail Rus, Gynetta Vanvu The
Importance of Psychomotricity in Developing of Perceptual Motor Structures Procedia - Social and Behavioral Sciences,

orice articol se poate puncta la o singură categorie din grilă
revista indexata în Master Journal List
21 se consideră autor principal primul autor, ultimul autor si autorul corespondent (poziția a doua în lista autorilor nu implică obligatoriu statutul de autor corespondent dacă acest lucru nu
apare explicit); se acceptă poziția de autor principal la toți autorii doar pentru articolele publicate în revistele din zona roșie, pentru celelalte reviste ISI, pentru categoria de autor principal,
contribuție egală se acceptă la maxim 2 autori ai articolului
22 se vor lua in considerare doar articolele ce se regasesc pe Thomson Web of Science Core Collection din urmatoarele categorii: original research article, review/guideline, letter to
editor/correspondence, case report/case presentation, editorial, proceedings paper. Nu se încadrează în acestă categorie: recenziile altor publicații, materialele editoriale, corecțiile.
Articolele cu dovada in press nu se vor lua în considerare decât există adeverință de la editor semnată și ștampilată. Articolele care au deja număr DOI și apar pe situl revistei (chiar dacă
încă nu apare în Web of Science) sunt considerate publicate (deci nu în categoria in press).
23 se va lua în considerare factorul de impact al revistei în anul publicării; în cazul în care nu există încă FI publicat pentru anul curent atunci se va lua în considerare ultimul factor de impact
disponibil
24 persoana care a realizat și publicat o lucrare științifică alături de autorii principali; colaboratorii/investigatorii studiilor multicentrice/trialurilor publicate se consideră drept coautori numai
dacă sunt menționați și în lista de autori, nu doar în cea a investigatorilor
19
20
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

2.

3.

4.

5.

Volume 149, Pages 317-320 (5 September 2014) LUMEN 2014 From Theory to Inquiry in Social Sciences, Iasi, Romania, 10-12
April 2014,
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/149
Făgăraș, PS, Turcanu, F, Turcanu, DS, Development of Explosive
Power to Students with Specific Means of Volleyball Game ,
Procedia-Social and Behavioral Sciences, The proceedings of 7th
World Conference on Educational Sciences, WCES 2015,
ISSN:1877-0428,2015;197:420-425.
doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.159
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428150
41609
Făgăraș, PS, Radu, LE, Rus, CM. Relation between body shape
and body mass index, , Procedia-Social and Behavioral Sciences,
The proceedings of 7th World Conference on Educational
Sciences, WCES 2015, ISSN:1877-0428, 2015;197:1458-1463. doi:
10.1016/j.sbspro.2015.07.095
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428150
40896
Făgăraș, PS, Graur C. Study Regarding the Speed Analysis on
Approach at Junior III, Pole Vault Salt, The proceedings of 7th
World Conference on Educational Sciences, WCES 2015,
ISSN:1877-0428,
2015;197:
426-429.
doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.160
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428150
41610
Făgăraș, PS, Radu, LE, Vanvu, GI, The Level of Physical Activity of
University Students, , Procedia-Social and Behavioral Sciences,

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

6.

21

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

15/n pct/articol

17,5

The proceedings of 7th World Conference on Educational
Sciences, WCES 2015, ISSN:1877-0428, 2015;197:1454-1457.
doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.094
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428150
40884
SP Făgăraş - Stress, physical inactivity and obesity at the adult
people, 6th LUMEN International Conference – Rethinking Social
Action. Core Values – RSACV 2015, MEDIMOND Monduzzi Editore
International
Proceedings,
ISBN:978-88-7587-725-5,
http://www.edlearning.it/proceedings/var.html

Articole19 publicate în extenso în reviste ISI20, fara FI, co-autor11,22
1.

LE Radu, SP Făgăraş, G Vanvu, Physical Activity Index of Female
University Students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, The
proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences,
WCES
2014,
ISSN:1877-0428,
2015;191:
1763-1766.
doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.375
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281502635X
2. LE Radu, SP Făgăraş, C Graur, Lower Limb Power in Young
Volleyball Players, Procedia-Social and Behavioral Sciences, The
proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences,
WCES
2014,
ISSN:1877-0428,
2015;191:
1501-1505,
doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.371
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026312

5

5

3. LE Radu, SP Făgăraş, Physical Activity Level in Children aged
between 10 and 14, 6th LUMEN International Conference –
Rethinking Social Action. Core Values – RSACV 2015, MEDIMOND
Monduzzi Editore International Proceedings, ISBN:978-88-7587-

7,5

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

10; 10/n pct/articol

49,57

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

725-5, http://www.edlearning.it/proceedings/var.html

22

Articole19 publicate în extenso în reviste B+ sau BDI25, autor
principal21 / coautor11
1.

2.

3.

P.S. Făgăraş (Haba) – „Analysis Sports Movement” – Acta Tehnica
Napocensis, series Applied Mathematics and mechanics, 55 issue
III, ISSN 1221 – 5872, pp 703 – 708, Cluj Napoca 2012,
http://www.atna-mam.utcluj.ro/id48.html
Radu, L.E.,Vanvu, G., Făgăraş, S.P., Study regarding the
importance of athletic exercises in correcting body posture in
Junior II, middle-distance running, publicată în „Sport Science.
International Scientific Journal of Kinesiology”, University of
Travnik – Faculty of Education, Bosnia şi Herţegovina, vol. 6, nr. 2,
2013, pg. 66-68 (indexată în: EBSCO SPORTSDiscus, DOAJ,
PROQUEST, Index Copernicus, Elsevier Scopus), p-ISSN: 18403662, e-ISSN: 1840-3670
http://www.sposci.com/sposci.com/PDFS/BR0602/SVEE/04%20C
L%2012%20LR.pdf
Radu, L.E., Făgăraş, S.P., Vanvu, G., Investigarea posturii
corporale la atleţi, probe de semifond-fond, publicată în
„Palestrica Mileniului III - Civilizaţie şi Sport”, vol. 14, nr. 3, IulieSeptembrie 2013, pg. 200-204, editată de Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca şi
Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport, în

10

3,33

3,33

se consideră articole B+ cele recunoscute de CNCS-UEFISCDI (fost CNCSIS), se consideră articole BDI cele care se regăsesc în baze de date internaționale în anul publicării (excluzând
Google Scholar, acesta fiind doar un serviciu de indexare)
25
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

4.

5.

6.

7.

colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj (indexată în:
EBSCO, DOAJ, Index Copernicus), p-ISSN: 1582-1943, e-ISSN:
2247-7322, ISSN-L: 1582-1943
http://www.pm3.ro/aparitii-2013/palestrica-mileniului-iiicivilizatie-si-sport-vol-14-no-3-iulie-septembrie-2013/
C Graur, SP Făgăraş Differences in the explosive force of the
lower limbs between female volleyball teams. Palestrica of the
Third Millennium Civilization & Sport . Oct-Dec2013, Vol. 14 Issue
4, p288-291 editată de Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca şi Societatea Medicală Română
de Educaţie Fizică şi Sport, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Cluj (indexată în: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus), pISSN: 1582-1943, e-ISSN: 2247-7322, ISSN-L: 1582-1943
http://pm3.ro/pdf/54/10%20-%20graur%20%20288-291.pdf
Fagaras, PS, Moraru CE, Radu, L.E., Aspects regarding the
investigation of single-leg balance in athletes, „Palestrica
Mileniului III - Civilizaţie şi Sport”, vol. XVI, nr.3, Iulie-Septembrie
2014, pg. 219-222 (indexată în: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus),
p-ISSN: 1582-1943, e-ISSN: 2247-7322, ISSN-L: 1582-1943
http://pm3.ro/pdf/57/oct%202014/RO/12%20%20fagaras%20219-222.pdf
Vanvu G, B.Makdisi, L. Radu ,Făgăraş P. S. “Comparative study of
the organizational Structures”
Metalurgia InternationaL, ISSN
1582-2214 vol XVIII , No 7, Lucrare Indexată BDI
Radu, L.E., Făgăraș, P.S., Aspects regarding the motivation of
fencers, „Palestrica Mileniului III - Civilizaţie şi Sport”, vol. XV,
nr.4, Octombrie-Decembrie 2014, pg. 317-320 (indexată în:
EBSCO, DOAJ, Index Copernicus), p-ISSN: 1582-1943, e-ISSN:

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

5

3,33

1,25

5

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

2247-7322, ISSN-L: 1582-1943
http://pm3.ro/pdf/58/RO/12%20-%20radu%20317-320.pdf
8.

Făgăraş, P.S., Radu, L.E., Anthropometric and physical fitness
characteristics at university students level, publicată în
Proceedings of the 7th Annual International Conference: Physical
Education, Sport and Health, vol. 18 (1/2014), Piteşti, 14-15
noiembrie 2014, ISSN: 1453-1194, pg. 252-255 (indexată în:
EBSCO, DOAJ, Index Copernicus),
http://www.sportconference.ro/index.php?option=com_content
&view=article&id=75&Itemid=44
9. Radu, L.E., Făgăraș, S.P., Ursanu, G. Anthropometric and
functional characteristics of track and field athletes in running
events, „Gymnasium. Scientific Journal of Education, Sports and
Health”, vol. XVI, nr. 2, 2015, pg. 35-45, Editura Alma Mater,
Bacău (indexată în: EBSCO SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST,
Index Copernicus, Scipio), p-ISSN: 1453-0201, e-ISSN: 2344-5645
http://www.gymnasium.ub.ro/images/arhive/2015-02.pdf
10. Pia Simona Făgăraş Modeling physical training in young
basketball players, Palestrica of the third millennium – Civilization
and Sport, Vol. 17, no. 3, July-September 2016, 219–223 editată
de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din
Cluj Napoca şi Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi
Sport, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj
(indexată în: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus), p-ISSN: 1582-1943,
e-ISSN: 2247-7322, ISSN-L: 1582-1943
http://pm3.ro/pdf/65/ro/11%20%20fagaras%20%20%20%20219223.pdf

5

3,33

10

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.
23

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Articole19 publicate sub formă de cărți cu ISBN8 (colecție de articole)
autor principal21/coautor11

5; 5/n pct/articol

1.

Făgăraş Pia Simona – Dynamic model of the free throw in
basketball game – The 4th International Conference Advanced
Composite Materials Engineering COMAT 2012, ISBN 978-973131-162-3, 2012, october 18-20, Braşov , p 499-504
2. Făgăraş Pia Simona – Improvement the free throws in basketball
game – The 4th International Conference Advanced Composite
Materials Engineering COMAT 2012, ISBN 978-973-131-162-3,
2012, october 18-20, Braşov , p 494 – 498
3. M.L. Scutaru, S. Vlase, P.S. Făgăraş – Mechanical models for the
virtual analysis of the mechanical system – The 4th International
Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT
2012, ISBN 978-973-131-162-3, 2012, october 18-20, Braşov , pp
858-861
4. SP Făgăraş - The evaluation of the corporal form in relation to
the nutritional status, Debates on Globalization. Approaching
National Identity through Intercultural Dialogue, Proceedings of
the 2nd International Conference ”Globalization between
Intercultural Dialogue and National Identity”, Tîrgu Mureș,
Romania, 2015, pp 268-273, ISBN 978-606-93692-5-8
http://www.upm.ro/gidni2/GIDNI-02/Ssm/Ssm%2002%2030.pdf
5. Făgăraş Pia Simona, Radu Liliana Elisabeta – The management of
Physical education and sport activity at university level, The
International Scientific Conference COMMUNICATION, CONTEXT,
INTERCULTURALITY ,3rd Edition, Tirgu Mureș 23-24 octombrie
2014, Edited by The „ Alpha Institute for Multicultural
Studies”,published by „Petru Maior”University Press, ISSN2069-

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
21,66
5

5

1,66

5

2,5

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

3389
http://www.upm.ro/cci3/CCI-03/Eco/Eco%2003%20A2.pdf
1. Steff Zakarias, Pia Simona Făgăraș – The image of romanian
sport results at national and international competitions mirrored
in romanian press before and after 1960, The International
Scientific
Conference
COMMUNICATION,
CONTEXT,
INTERCULTURALITY ,3rd Edition, Tirgu Mureș 23-24 octombrie
2014, Edited by The „ Alpha Institute for Multicultural
Studies”,published by „Petru Maior”University Press, ISSN20693389
http://upm.ro/cci3/CCI-03/Edu/Edu%2003%2019.pdf

24
25

26

Articole19 publicate în extenso în reviste B, autor principal21 / coautor11
Articole19 publicate în rezumat în reviste și volumele unor
manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN, indexate ISI – prim-autor /
coautor
Articole19 publicate în rezumat în reviste și volumele unor
manifestări științifice cu ISBN sau ISSN – prim-autor / coautor
1.

2.

Rus CM, Făgăraș, PS, Studiu privind relaţia dintre Educaţia Fizică
şi Sportul Şcolar
din
perspectiva
Valorilor
Olimpice,
Proceedings of 6th Scientific Conference Achievements and
prospects in the field of Physical Educationand sports within
interdisciplinary European education system, Bacău, 11-12
Noiembrie, 2016, no5/2016, p. 41
Fagaras PS, Ways for promoting Olympic Values in University
Students’ Community, Working papers World LUMEN Congress,
th
th
12 -17 April, 2016, Iasi&Suceava, Romania, ISBN: 978-1-

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
2,5

3; 3/n pct/articol
4; 4/n pct/articol

2; 2/n pct/articol

19,66
1

2

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

3.

4.

5.

6.

7.

910129-08-1, LUMEN Media Publishing, UK
Fagaras PS, Radu LE, Vanvu GI - Changes of balances at the obese
peoples , Proceedings of the 9th International Conference in
Physical education Sport and Physical Theraphy - Actualities and
perspectives in school and university physical education and
sport, 13 -14 noiembrie 2015 Iasi , Sport și societate, p-ISSN 15822168, e-ISSN 2344-3693
Fagaras PS, Rus MC, Radu LE - The body composition and
nutritional status of university students Proceedings of the 9th
International Conference in Physical education Sport and Physical
Theraphy - Actualities and perspectives in school and university
physical education and sport, 13 -14 noiembrie 2015 Iasi , Sport și
societate, p-ISSN 1582-2168, e-ISSN 2344-3693
Făgăraş Pia Simona - Aspecte cinematice ale aruncării libere din
jocul de baschet - Forumul Științific Național Finala competiției
științifice – ediția a VI- a ”Impactul finalităţilor sistemului
educaţional şi de cercetare ştiinţifică din România în
sustenabilitatea performanţelor sportive olimpice” 6 decembrie
2014 la COSR, Bucureşti, vol VI nr.1/2014, ISSN 2067 – 2934
Simona Pia Fagaras, Cristian Graur - Speed Analysis on
APPROACH at JUNIOR III, Pole Vault SALT 4th INTERNATIONAL
CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT
AND
KINETOTHERAPY, Bucharest, June 11-13, 2014 Editura Discobolul
ISBN 978-606-8294-90-2
Radu LE, Făgăraș, PS, Ursanu G. Studiu privind relaţia dintre
Educaţia Fizică şi Sportul Şcolar din perspectiva Valorilor
Olimpice,
Proceedings
of
5th
Scientific Conference
Achievements and prospects in the field of Physical Education

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
2

2

2

2

0,66

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

and sports within interdisciplinary European education system,
Bacău, 21-22 Noiembrie, 2014, no4/2014, p. 52
8. Făgăraş Pia Simona, Graur Cristian, Vanvu Gynetta - Comparative
Study Assessing the Explosive Power to Young Basketball Players ICSPEK 2013 - CD Proceedings – Editura Discobolul, ISBN 978606-8294-61-2, Bucharest, June 14th - 15th, 2013
9. Simona-Pia Făgăraș - Modeling the Physical Training at the
Young Basketball Players - The 9th International Conference in
Physical education Sport and Physical Theraphy, Iasi,8-9
November2013, Editura PIM, ISSN: 2069-1610
10. Făgăraş Pia Simona, Radu Lliliana, Vanvu Gynetta –Kinematics of
throwing applied in basketball – ICHMS 2013 –Acta Medica
Marisiensis – Book of Abstracts, Volume 59/Supplement 2/ 2013,
ISSN 2068-3324, pp 18
11. Cristian Graur, Făgăraş Pia Simona –Evaluation of explosive
power at lower limbs in basketball – study case – ICHMS 2013 –
Acta Medica Marisiensis – Book of Abstracts, Vol ume
59/Supplement 2/ 2013, ISSN 2068-3324, pp
12. Cristian Graur, Simona-Pia Făgăraş, - Differences in the explosive
force of the lower limbs between female volleyball teams –
Palestrica of the third millennium – Civilization and Sport vol 14/
2013, Suppl.No 1, ISSN 1582 – 1943, pp 16,

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

2

2

1

1

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.
27

28

Activitatea evaluată

Grant/proiect26 câștigat prin competiție internaţională27 –
director/responsabil proiect în cadrul instituției/membru în
proiect28,29,30
Grant/proiect26 câștigat prin competiție națională director/responsabil proiect în cadrul instituției/membru în
proiect28,30

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

60/30/15 pct

30/15/8 pct

24

1. Făgăras Pia Simona – membru în proiectul de cercetare nr.182:
Evaluarea nivelului de dezvoltare somatofuncțională și psihomotrică a
studenților Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș,
perioada 2012-2014, proiect lansat prin competiție națională de
Federația Română „Sportul pentru toţi”.
2. Făgăras Pia Simona – membru în proiectul naţional nr.
10106/10.10.2014 „Primii pasi in atletism” perioada 10.10 –
30.11.2014, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin
Programul „Pierre de Coubertin” cu suma de 99436 lei
3. Făgăras Pia Simona – membru în proiectul naţional nr.
8510/25.09.2013 „Perspective sportive” perioada 25 septembrie – 15
noiembrie 2013, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin
Programul „Pierre de Coubertin” cu suma de 126.812 lei

29

Grant/proiect26 câștigat prin competiție internă31 -

15/5 pct

activități de cercetare desfășurate în baza unui proiect/teme științifice, câștigat prin competiție, în cadrul unui contract de finanțare în care universitatea este parte contractantă;
prevederea ca universitatea să fie parte contractantă nu se aplică dacă titularul grantului/proiectului, în momentul contractării nu era angajat al UMF sau dacă este câștigătorul unui grant
individual sau este directorul de proiect al unui grant colectiv în care este menționată afilierea la UMF; se dovedește prin copie dupa contractul de finanțare semnat de părțile implicate și (la
nevoie) lista personalului proiectului dacă numele candidatului nu apare explicit pe pagina de contract
27 competițiile naționale ale altor țări nu se vor raporta ca și competiții internaționale
28 bursele POSDRU nu se raportează ca și contracte sau granturi de către bursieri (caștigătorii burselor POSDRU sunt considerați grup țintă)
29 nu se raportează la aceasta categorie contractele POSDRU
30 se vor puncta doar proiectele care pot fi dovedite: în cazul proiectelor caștigate prin competiție internațională sau națională prima pagină a contractului și lista cu membrii proiectului, în
cazul granturilor interne este necesară o adeverință eliberată de prorectoratul științific sau de departamentul proiecte al UMF
26

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

30
31
32

33

34
35
36
37

Activitatea evaluată

director/membru în proiect30,32
Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională –
coordonator instituțional / responsabil partener30,33
Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională –
experți pe termen lung/termen scurt30,33
Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi
economici/instituții, derulat prin UMF34 – director, responsabil
proiect sau investigator
Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi
economici/instituții (inclusiv cu alte instituții cu afiliere
recunoscută), derulat prin UMF34 – membru35
Studii multicentrice internaţionale / naționale - investigator
principal36
Studii multicentrice internaţionale / naționale - membru în echipa
de cercetare36
Proiecte depuse în competiții internaționale/naționale/interne37
Proiect_Individual_24_Fagaras Pia Simona/2015
Stagii de perfecționare în instituții din străinătate38: peste 6 luni / 1-

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

20/10 pct
6/3 pct
2 pt. fiecare 1000
Euro din valoare
proiect
2/n fiecare 1000
Euro valoare
proiect
3/2 pct
2/1 pct
5/3/1 pct

1

12/6/3 pct/stagiu

nu se includ aici granturile cu finanțare exclusiv privată
granturile interne ale UMF se raportează la această categorie
33 contractele POSDRU se raportează la aceasta categorie (orice funcție ce se poate raporta); bursierii nu pot raporta POSDRU la nicio categorie (bursierii POSDRU constituie grupul țintă);
este necesară o adeverință eliberată de prorectoratul științific sau de departamentul proiecte al UMF
34 aici se vor include granturile cu finanțare exclusiv privată; se dovedește prin adeverință de la prorectoratul științific sau departamentul proiecte UMF
35 n este numărul de membrii (incluzând și directorul de proiect)
31
32

36
37

se pot puncta doar activitățile dovedite prin copie după contract
pot fi incluse doar proiectele declarate eligibile și dovedite prin acte (adeverință, liste de eligibilitate UEFISCDI, etc.)

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

38
39
40

Activitatea evaluată

6 luni / 1 săptămână - 1 lună39
Coordonator/membru cerc științific studențesc40
Lucrări publicate sub formă de rezumat, de către studenți, la
conferințe științifice41
Lucrări de licență sau masterat coordonate sau îndrumate (numai
cele deja susținute)42

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

3/1 pct/an
1 pct/lucrare
3 pct/lucrare

13 x 3 = 39

6 lucrari de disertatie- master TFRF: 2014 – 1 lucrare; 2015 – 2 lucrari;2016
– 3 lucrari.
- 7 lucrari licenta program de studii BFK + EFS

41
42

43

Teze de doctorat validate de CNATDCU în ultimii 5 ani
calendaristici43
Premii obținute pentru lucrări publicate sau prezentate la
manifestări științifice internaționale/naționale44
- Diploma de merit - 6th Scientific Conference Achievements and
prospects in the field of Physical Education and sports within
interdisciplinary European education system, Bacău, 11-12
Noiembrie, 2016
Obținerea masteratului45

10 pct/teza
5/3 pct

5

10 pct

excluzând Erasmus, CEEPUS și alte mobilități de predare prin programe internaționale
nu se punctează stagiile de sub o săptămână; se punctează doar acele deplasări ce pot fi dovedite (copie după ordin de deplasare completat și semnat, adeverință coordonator
stagiu/laborator)
40 se poate puncta doar dacă există dovada acestei activități (cerc științific înregistrat la Decanat cu prezentări la Marisiensis, TDK sau alte manifestări științifice)
41 se punctează lucrările la care este menționat explicit cadrul didactic ca și îndrumător sau coordonator (și nu ca autor); se punctează doar activitățile ce se pot dovedi; articolele la care
cadrele didactice figurează ca autori pot fi punctate la categoria rezumate în reviste și volumele unor manifestări științifice, cu sau fără indexare ISI
42 se punctează doar cele care pot fi dovedite prin acte
43 pot obține puncte doar coordonatorii de doctorate
44 se includ în această categorie și articolele premiate UEFISCDI, precum și premierea unor lucrări științifice de societăți profesionale de nivel național sau internațional
38
39

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.
44
45

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Obținerea doctoratului45
Obținerea abilitării45

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

20 pct
30 pct
TOTAL
TOTAL PONDERAT (punctaj x 0,6)

III. Activitatea în comunitatea academică și recunoaștere națională și internațională (20%)
Nr.
Activitatea evaluată
Punctaj/activitate
Crt.
46

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Citări46 în reviste ISI
- Citat de KvintovaJ., Ktac, P., KudlacekM, Sigmundova , D. – Assesment of

267,39
160,434

10 pct/citare

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
20

Indice Hirsch x 20

20

Live Satisfaction, Their Components and Health by Current Czech University
Students of Sport Sciences Comparision With Students of Nonsport Science
- Citat de Santos, Sueyla Ferreira da Silva dos et al – Prevalence and factors
associated with leisure-time physical activity: survey repeated in university
students

47
48
49

Indice Hirsch47
- indicele Hirsch = 1
Brevete de invenție omologate48
Membru al Academiei Romane sau al Academiei de Științe
Medicale49

15 pct
50 pct

se punctează doar dacă a fost obținut de la ultima promovare
se raportează pentru toată activitatea (nu numai pentru ultimii 5 ani calendaristici) conform Thomson Web of Science Core Collection cu excluderea autocitărilor (pentru a putea fi
punctată este necesară depunerea la dosar listat a "Citation Report" creat de Web of Sciences; nu se vor include citările grupului de autori pentru studiile multicentrice (ghiduri)
47 conform Thomson Web of Science Core Collection, este necesară depunerea „Citation Report”
48 se raportează pe întreaga activitate (nu numai pentru ultimii 5 ani calendaristici); se punctează doar activitațile pentru care sunt depuse dovezi
45
46

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.
50
51

Activitatea evaluată

Premii, distincţii, medalii acordate de instituţii ştiinţifice sau
societăţi ştiinţifice internaţionale/naţionale50
Conferințe invitate la manifestări științifice
internaționale/naționale51

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

5/3 pct
4/2 pct/prezentare

6

5/3
pct/manifestare

45

ICHMS 2015 – workshop „ Modalitati de promovare a unui stil de viata
sanatos”
WLC2016 – workshop „ Olympic Values in Contemporary Society”

52

Membru în organizarea unor manifestări științifice
internaționale/naționale52
- ICHMS 2013 - organizing comitee
- 2014 Membru Comitet Științific, International Scientific Conference
Lumen – spring Edition, Iasi
http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2014-springedition/program/
- 2014 Membru Comitet Stiintific, LUMEN – Transdisciplinarity and
Communicative Action, Targoviste, http://conferinta.info/conferencearchives/lumen_tca2014/program-lumen-tca2014/
- ICHMS 2015- organizing comitee
- 2015 Membru Comitet Științific International Scientific Conference
Rethinking Social Action. Core Values, Iasi
http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacv-2015/calls-

se punctează indiferent de momentul obținerii statutului
nu se punctează la aceasta categorie premiile obținute pentru lucrări prezentate sau publicate; include și titlul de Doctor Honoris Causa
51 se punctează doar dacă există invitație scrisă sau mențiune clară în programul științific al manifestării; nu sunt incluse prezentarile orale a unor lucrări științifice; se ia în considerare
autorul-prezentator; nu sunt luate în considerare prezentările pentru societăți comericale sau în scopul de prezentare al unor produse farmaceutice sau dispozitive medicale; nu sunt luate în
considerare prezentările la congresele studențești (Marisiensis, TDK, etc)
52 este necesară depunerea de dovezi (de ex. copie după caietul conferinței); se includ atât membrii comitetului științific cât și membrii comitetului de organizare dar pentru aceeași
conferință se poate puncta o singură dată
49
50

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

3/2 pct

12

10/5 pct/revista/an
6/3 pct/revista/an

168

rsacv2015/lumen-rsacv-2015/
- 2015 Membru Comitet Științific Central and East European Conference
NASH, Chișinău
http://lumen.international/nashs2015ro/organizare-nashs-2015/comitetstiintific-nashs-2015/
- 2015 Membru în Comitet Științific la a 7-a Conferință Internațională
MEPDEV, Târgoviște
http://conferinta.info/ro/organizare-mepdev2015/comitet-stiintificmepdev2015/
- 2016 Membru în Comitet Științific World Lumen Conference Lumen
http://conferinta.info/conference-archives/lumen-mepdev2016/committees-wlc2016/scientific-reviewers-committee-wlc2016/
- 2016 Membru in Comitet Stiintific, 2nd Central and Easten European
Conference MEPDEV, Targoviste
http://lumen.international/previous-lumen-conferences/2ndmepdev2016/committees-mepdev2016/scientific-reviewers-committeemepdev2016/

53

54
55

Coordonarea unor manifestări şi activităţi educative, sportive,
artistice (competiţii şi activităţi sportive)/ evaluarea cunoştinţelor
de limba română sau engleză a studenţilor străini
University Motion Festival - 2015,2016
Cupa UMF – Baschet –2015, 2016
Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste ISI
Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste BDI și
reviste recunoscute național (B+, CNCS-UEFISCDI)
a) Lumen Political Sciences and European Studies Journal
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/,

6 x 4 = 24

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

revista indexata BDI, membru in International Editorial Advisory Board din
2013 -prezent
b) Logos Universality Mentality Education Novelty – Lumen Law Journal –
revista indexata BDI, membru in International Editorial Advisory Board
http://lumenjournals.com/law/ din 2013 - prezent
c) Logos Universality Mentality Education Novelty – Lumen Economics and
Administrative Sciences Journal – revista indexata BDI, membru in
International Editorial Advisory Board
http://lumenjournals.com/economical-and-administrativesciences/international-editorial-advisory-board/ din 2013 - prezent
d) Romanian Journal for Multidimensional Education, membru în editorial
board – revista indexata BDI, membru in echipa eficient
http://revistaromaneasca.ro/editorial-board/ din 2013 prezent
e) Membru Editorial Board Postmodern Openings Journal – revista
indexata BDI, http://postmodernopenings.com/editorial-board din 2013
prezent
f) Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Science Journal,
ISSN 2284-5747 - revista indexata BDI, membru in echipa eficient
http://lumenjournals.com/social-sciences/international-editorial-advisoryboard/ din 2013 prezent
g) Phylosophy and Humanistic Sciences Journal, ISSN 2284-5976 – revista
indexata BDI, membru in International Editorial Advisory Board
http://lumenjournals.com/philosophy-and-humanisticsciences/index.php/international-editorial-advisory-board/
din
2013
prezent

56
53

Recenzor reviste ISI/BDI53

doar activitățile dovedite prin adeverință de sistem (Editorial Manager) sau editor

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

6 x 4 = 24

6 x 4 = 24

6 x 4 = 24

6 x 4 = 24

6 x 4 = 24

6 x 4 = 24

3/2 pct/activitate

2

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

57
58

59

60
61
62
63
64

65
66
54
55

Activitatea evaluată

Recenzor CJES - Cypriot Journal of Educational Science
Review the article: „Evaluation of some physical fitness
characteristics in 11-13 years old„
Expert activ organisme internaționale /naționale (ARACIS, MS,
MEC), membru CNATDCU54
Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice
internaționale
Membru ESMAC - European Society for Movement Analysis in
Adults and Children
Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice
naționale
Membru FRSPT - Federatia Romana Sportul pentru toti
Președinte/Membru în conducerea unor filiale ale societăților
științifice naționale
Funcții de conducere la nivel de Departament: Director
Departament / Șef Disciplină / Membru în consiliul departamentului
Membru în Senat/Consiliul Facultății
Membru în conducere la nivel de facultate: Decan/Prodecan
Membru în conducere la nivel de universitate:
Rector/Prorector/Președinte Senat/Director Școala
Doctorală/Secretar academic prorectorat
Comisie de îndrumare doctoranzi
Comisie susținere doctorat/abilitare, referent de specialitate

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

15/10/organism
20/10 pct

10

8/4 pct

4

4/2 pct
4/3/1 pct/an
6/3 pct/an
10/5/an
20/15/10/10/5/an

1 pct/comisie55
2 pct/comisie55

se punctează doar dacă există dovada activitații în perioada de raportare
se punctează strict activitatea dovedită (extras PV Școala Doctorală, adeverință Școala Doctorală); nu se punctează la această categorie conducătorul tezei de doctorat

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.
67
68

69

70

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Membru în comisii de lucru, permanente sau numite temporar, ale
facultății sau universității (se punctează fiecare comisie in parte)56,57
Membru în comisii ocupare posturi didactice sau examen
specialitate, primariat și titularizare pe post prin MECS sau MS56
- Membru evaluator la examenul; National de definitivare in
invatamant 2016
- Membru comisie concurs - asistent universitar poz. 14
disciplina Științele motricității, Departamentul M2 - UMF
Tg. Mures
- Membru comisie concurs - asistent universitar poz. 15
disciplina Științele motricității, Departamentul M2 - UMF
Tg. Mures
- Adeverinta nr. 2379/1.07.2016 –membru comisie concurs
sef lucrari dl. Steff Zakarias – UPM Tg. Mures
- Decizia nr. 500/21.05.2015 – membru comisie concurs sef
lucrari - UMF Iasi
- Adeverinta nr. 1060/26.01.2015 – membru comisie concurs
sef lucrari, disciplina Educație fizica, Departamentul M2 –
UMF Tg. Mures
Întocmire de dosare de acreditare sau autorizare (instituționale sau
pe programe de studiu): persoana de contact/membrii comisiei
numite de către Facultate/Universitate58
Profesor invitat la universități externe din străinătate / țară38

3 pct/realizare
2 pct/comisie

57

12

30/20 pct/dosar

4/2/invitație
TOTAL

calitatea de membru include: președinte, membrii, secretar
în cazul comisiilor temporare se acordă 3 pct/comisie; în cazul comisiilor permanente se acordă 3 pct/an de activitate
58 nu include raportarea de date de catre personalul didactic la cererea comisiei numite
56

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

299

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate

UMFTGM-REG-25-F01-Ed.02

Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

TOTAL PONDERAT (punctaj x 0,2)

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)
59,8

TOTAL GENERAL PONDERAT CALCULAT DE CĂTRE CANDIDAT ________________277,369______________
Nume şi prenume: ________________________________________________
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data:________________________Semnătura_________________________________________
TOTAL GENERAL PONDERAT CALCULAT DE CĂTRE COMISIE__________________________________________
Nume şi prenume președinte comisie de evaluare: ________________________________________________
Confirm veridicitatea datelor.
Data:________________________Semnătura_________________________________________

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie Facultate
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