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Anexa 04: UMFST-REG-05-F04-Ed.12 *Se aplică pentru :
Facultatea de Inginerie şi Tehnologia Informaţiei; Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru
Maior”; Facultatea de Economie şi Drept
Avizat
Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor
Preşedinte:_____________ ___________________
Membri:
Standardele minimale:
sunt îndeplinite;
nu sunt îndeplinite.

Fişă de verificare

a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
prevăzute în Anexa nr. 6129/2016 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice
DATE DESPRE CANDIDAT
Nume: TRIFAN Prenume: IRINA-MIHAELA
Gradul didactic pentru care candidează: lector universitar
Domeniul ştiinţific: Științe ale educație Poziţia în statul de funcţii: 4
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Științe și Litere
„Petru Maior” Târgu Mureş
I.

Gradul didactic actual ____________ Poziţia în statul de funcţii ____
Domeniul ştiinţific _______________ Departamentul ____________
Facultatea __________________ Universitatea ________________
II.
DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS
Doctor în Științe ale Educației Confirmat prin ordinul nr. nr 3693 din 19.03.2019
Atestat de abilitare ________________ Confirmat prin ordinul nr. _
III.

DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE NAŢIONALE

• Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”

Nr. Domeniul de
crt. activitate

Categoria
Condiţii
Condiţii lector
Condiţii
Condiţii
asistent
universitar/ şef conferenţiar/ profesor/ CS I
universita
de lucrări
CS II
r

Punctaj
realizat
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Conform
Conform
standardelor standardelor
25%
din
50% din
minimale din minimale din
criteriile
criteriile
Metodologia Metodologia
aferente
aferente
proprie
proprie pentru
poziţiei de poziţiei de
pentru
ocuparea
conferenţiar conferenţiar
ocuparea
posturilor
posturilor didactice şi de
didactice şi de cercetare
cercetare
33
Min ...
Min 10
Min ...
Min .

Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)
Activitatea de
20
2.
Min ...
Min 20
Min ...
Min .
cercetare (A2)
Recunoaşterea şi
34,5
3. impactul activităţii
Min ...
Min 15
Min ...
Min .
(A3)
TOTAL
Min ...
Min 45
Min ...
Min ...
87,5
*La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor
opționale dacă este cazul
1.

DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR:
• Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informaţiei si Tehnologia Informaţiei;
Facultatea de Ştiinţe si Litere „Petru Maior”
IV.

Tipul
Nr. activităţilor,
crt. categorii şi
restricţii

Nr.
dovezii*

Punctaj
acordat

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ (A1)

1

2

3

I.1. Contribuţii in extenso de tip
article sau review, publicate în
reviste indexate în Web of Science
(ISI), al căror IF este mai mare sau
egal cu p, realizate în calitate de
autor principal
I.2. Contribuţii in extenso de tip
article sau review, publicate în
reviste indexate în Web of Science
(ISI), al căror IF este mai mic decât
p sau în reviste indexate Web pf
Science (IF = 0), dar indexate în cel
puţin două din baze de date
internaţionale recunoscute, din
care în cel puţin una se regăseşte în
format in extenso (full- text),
realizate în calitate de autor
principal
I.3. Cărţi publicate în calitate de
autor principal în edituri clasificate
A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 = 1)

-

3 articole
p. 82- p.
110

9p.

2 cărti
p.111-p.

24p.

Punctaj
realizat
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4

I.4. Capitole în cărţi publicate în
calitate de autor principal în edituri
clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m
A2 = 1)

Tipul
Nr. activităţilor,
crt. categorii şi
restricţii

124
-

Nr.
dovezii*

Punctaj
acordat

ACTIVITATEA DE CERCETARE (A2)
1

2

3

4
5

6

I.5. Contribuţii in extenso de tip
article sau review, publicate în
reviste indexate în Web of Science
(ISI), al căror IF este mai mare sau
egal cu p, realizate în calitate de
co-autor
I.6. Contribuţii in extenso de tip
article sau review, publicate în
reviste indexate în Web of Science
(ISI), al căror IF este mai mic decât
p sau în reviste indexate Web pf
Science (IF = 0), dar indexate în cel
puţin două din baze de date
internaţionale recunoscute, din
care în cel puţin una se regăseşte
în format in extenso (full- text),
realizate în calitate de co-autor

1 carte coautor
I.7. Cărţi publicate în calitate de co- p.125-p.
autor în edituri clasificate A1 sau
130
A2 (m A1 = 3; m A2 = 1)
I.8.Capitole în cărţi publicate în
calitate de co-autor în edituri
clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m
A2 = 1)
I.9. Lucrări in extenso (tip
1 articol
proceedings) indexate WoS sau
revista p.
altă BDI recunoscută, realizate în
130-p. 140
calitate de autor principal,
publicate în volumele unor
conferinţe internaţionale, cu
relevanţă pentru domeniul de
abilitare, disponibile în format fulltext în cel puţin o BDI
(în cazul I9 şi I10 se pot puncta
cumulat cel mult două
contribuţii/ediţie conferinţă)
I.10. Lucrări in extenso (tip
4 articole
proceedings) indexate WoS sau
p.141altă BDI recunoscută, realizate în
p.155
calitate de coautor, publicate în
volumele unor conferinţe

-

-

0,53p.

-

1p.

3p.

Punctaj
realizat
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7

8
9
10

11

internaţionale, cu relevanţă pentru
domeniul de abilitare, disponibile
în format full-text în cel puţin o BDI
I.11. Alte articole in extenso
publicate în calitate de autor/co2 articole
autor în reviste ştiinţifice, cu
p.156condiţia ca revistele să fie indexate p.168
la nivel de rezumat în cel puţin o
bază de date internaţională
recunoscută
2 cărți
I.12 Cărţi publicate în calitate de
autor/co-autor în edituri clasificate p.169p.181
de tip B (m B = 0,5)
1 capitol
I.13. Capitole în cărţi publicate în
calitate de autor/co-autor în
p.182edituri clasificate de tip B (m B =
p.187
0,5)
Adeverință
Contract
I.14 Autor/co-autor rapoarte de
de
analiză de politici/strategii
voluntariat
educaţionale
Atestat de
114.1
rapoarte internaţionale (m participare
= 3);
Adeverință
114.2
rapoarte naţionale (m = 1)
p.188-193
I.15.Brevete de invenţie/drepturi
de autor/mărci înregistrate
OSIM/ORDA, ca urmare a unui
demers de inovare ştiinţifică în
vederea elaborării de materiale
curriculare, teste psihologice sau
educaţionale, teste
motrice/funcţionale, softuri
specializate etc.

Tipul
Nr. activităţilor,
crt. categorii şi
restricţii

Nr.
dovezii*

1

1,37p.
0,3p.

12,8p.

-

Punctaj
acordat

RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII (A3)
1
2

I.16. Citări ale publicaţiilor
candidatului în lucrări indexate
Web of Science (autocitările sunt
excluse)
I.17. Alte citări ale publicaţiilor
candidatului (autocitările sunt
excluse)
117.1
Disponibile
în
lucrări
clasificate A1 (m = 3)
117.2Disponibile în lucrări clasificate
A2 sau în baza de date Scopus
(altele decât cele deja incluse la

-

-

Punctaj
realizat
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3
4

5

6

7

I16) (m = 1)
117.3 Disponibile în lucrări
clasificate B sau în alte surse
academice identificabile prin
Google Scholar (altele decât cele
deja incluse) (m 0.5)
I.18. Keynote speaker (comunicare Certificat
ştiinţifică în plen) la conferinţe
internaţionale (m = 3)/naţionale p.193
(m = 1)
Diplomă
I.19. Membru în comitetul ştiinţific coordonat
(A)/Referent ştiinţific pentru
or
conf.
evaluarea şi selecţia lucrărilor unei Internaț.
conferinţe (B)/Membru în
p.194comitetul de organizare
(C)/Coordonator simpozion (Chair) p.196
(D) (se punctează o singură
Organizare
calitate/conferinţă)
simpozion
19.1 Conferinţe internaţionale (m =
p.197-p.
3)
207
19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)
I.20. Preşedinte sau membru în
comitetul executiv al unei asociaţii
profesionale internaţionale (m = 3)
sau naţionale (m = 1)
I.21. Premii şi distincţii
Diplomă
I21.1 Premii pentru activitatea
merit
ştiinţifică oferite de către instituţii
Ieronim
sau asociaţii
ştiinţifice/profesionale
Puia
internaţionale (m = 3) sau
p.208-209
naţionale de prestigiu (CNCS, etc.)
(m = 1)
(nu sunt incluse granturile de
deplasare
sau
premierea
articolelor din zona roşie, galbenă
etc.)
121.2
Premii pentru activitatea
didactică oferite de către
instituţii/asociaţii de profil
internaţionale sau naţionale de
prestigiu (ex. profesor Bologna
etc.) (m = 1)
121.3
Obţinerea în activitatea
unor rezultate de prestigiu privind
promovarea ţării şi a
învăţământului românesc (de
exemplu distincţiile, medaliile
primite de către sportivi,
antrenori, alţi specialişti pentru
rezultate la JO, CM, CE etc., oferite
de Preşedinţia României, MENCS,
MTS etc.)
I.22. Coordonator al unei colecţii
de carte

Cod: UMFST-REG-05-Ediţia
12
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8

9

10

11

12

3
cărți
coordonat
or
I.23. Carte coordonată relevantă
pentru domeniu (m A1 = 3; m A2 = p.210p.231
1; m B = 0,5)
I.24. Redactor şef/editor sau
membru în comitetul editorial al
unei reviste cu comitet ştiinţific şi
peer-review
124.1
Revistă indexată Web of
Science (m = 3)
124.2
Revistă indexată în cel
puţin două BDI (m = 1)
124.3
Revistă indexată într-un
BDI (m = 0,5)
I.25.Referent ştiinţific ad hoc
pentru reviste cu comitet ştiinţific
şi peer-review
125.1
Revistă indexată Web of
Science
125.2
Revistă indexată BDI (alta
decât WoS)
I.26. Profesor asociat/visiting Certificat
scholar pentru o durată de cel Adeverință
puţin o lună de zile/susţinerea
unei conferinţe sau prelegeri în p.232faţa cadrelor didactice sau a p.237
doctoranzilor (se punctează un
singur aspect pe universitate; nu
sunt incluse aici schimburile
Erasmus)
26.1 la o universitate din TOP 500
conform clasamentului URAP (m =
3)
26.2 la o universitate din afara
topului 500 URAP, ca urmare a
unei invitaţii nominale din partea
instituţiei gazdă (m = 1)
26.3 profesor invitat/lector al
federaţiilor internaţionale pe
ramură de sport/Academiei
Olimpice a CIO/Asociaţii
profesionale internaţionale (m =
1)/federaţiilor naţionale pe ramură
de sport sau Academiei Olimpice a
COsR (m = 0,5)
I.27. Director al unui grant
finanţat/instituţia coordonată
127.1 Director grant de cercetare cu
relevanţă publică largă obţinut
prin competiţie internaţională,
acordat de către o
agenţie/instituţie internaţională
(m = 3)
127.2
A. Director grant de
cercetare cu relevanţă publică

5p.

-

-

0,5p.

-
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13

14

15

16

largă obţinut prin competiţie
naţională/B. Coordonator echipă
România pentru un grant de
cercetare cu relevanţă publică
largă, obţinut prin competiţie
internaţională (m = 1)
127.3
A. Director sau
coordonator partener al unui grant
de dezvoltare instituţională (de
exemplu tip POSDRU, Erasmus +
etc.)/B. Director sau coordonator
partener al unui grant de cercetare
cu relevanţă specifică (de exemplu
finanţat de către o companie),
obţinut prin competiţie naţională
sau internaţională/C. Coordonator
partener pentru un grant de
cercetare cu relevanţă publică
largă, obţinut prin competiţie
naţională (m = 0,5)
I.28. Membru în echipa unui grant
finanţat/instituţia coordonată
I28.1 Membru în echipa unui grant
de cercetare cu relevanţă publică
largă obţinut prin competiţie
internaţională sau naţională (m =
1)
I28.2 Membru în echipa unui grant
de cercetare cu relevanţă specifică
sau a unui grant de dezvoltare
instituţională
obţinut
prin
competiţie internaţională sau
naţională (m = 0,5)
I.29.
Activitate
de
mentorat/îndrumare
29.1 Conducător ştiinţific/membru
în comisia de îndrumare sau
evaluare a tezelor de doctorat
(punctajul total la 29.1 este
plafonat maximum 10 puncte)
29.2 Mentor cu rol oficial de
îndrumare a unor cercetători
postdoctorali
30.1 Iniţierea sau coordonarea unor
programe de studii universitare
sau post-universitare
30.2 Publicarea
unor
cursuri
universitare (nu pot fi punctate aici
contribuţii ce au fost incluse la
indicatorii I3, I7 sau I12) ’
30.3 Introducerea unor discipline
noi în planul de învăţământ
I.31. Coordonarea unui centru sau
laborator de cercetare, recunoscut
de către Senatul Universităţii sau
Consiliul Ştiinţific al Institutului de
cercetare

Adeverințe
Contracte
individuale
de muncă
p.238p.260

3p.

-

-

-
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17

18

19

I.32. Evaluator proiecte/membru
în
Panel
în
competiţii
internaţionale (m = 3)/naţionale
(m = 1) de granturi de cercetare
I.33. Membru în grupul e experţi
Adeverință
33.1 Comisii/consilii ştiinţifice sau
organisme internaţionale (de p.264
exemplu UNESCO, UNICEF, CIO,
Federaţii internaţionale pe ramuri
de sport etc.) (m = 3)
33.2 Comisii/consilii ştiinţifice sau
organisme naţionale (CNATDCU,
CNCS, ANCS, ARACIS sau alt grup
de lucru consultativ/de lucru la
nivelul MENCS sau la nivel
interministerial, alcătuit ca urmare
a unui ordin emis de MENCS sau
de către un alt for ministerial) (m =
1)
Adeverințe
, contracte
I.34 Furnizarea de servicii pentru individuale
beneficiarii externi ai instituţiei de muncă
(cursuri
sau
programe
de
p.265formare/perfecţionare
p.282
profesională în domeniu)
35.1 Antrenor
emerit/profesor
emerit/maestru
emerit
al
sportului/arbitru
internaţional/comisar/observator
(se iau în considerare doar
calităţile existente la data înscrierii
în concurs)
35.2 Premii pentru activitatea
sportivă acordate de către instituţii
naţionale (MTS, MENCS, COSR) sau
internaţionale
35.3 Performanţe ale sportivilor
antrenaţi (JO, CM, JMU - locurile 15; CE, CN - locurile 1), creaţii pe
linia sportului de performanţă,
recuperări motrice şi funcţionale,
kinetoterapiei şi kinetoprofilaxiei
(linii
metodice/metodologii/strategii de
pregătire pe ramuri de
sport/probă sportivă recunoscută
în comunitatea de
specialişti/federaţii pe ramuri de
sport); programe de profilaxie şi
recuperare prin mijloace kinetice
pentru diferite categorii de
populaţie/grupe de vârstă/grupe
profesionale/patologii)
recunoscute de organisme
profesionale şi/sau ştiinţifice

-

1p.

4p.

-
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naţionale şi internaţionale

*Dovezile de realizare a activităţii se numerotează şi se indică documentul, pagina etc. pentru o
identificare uşoară.
Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate
profesională şi ştiinţifică. Ataşez la dosar în format tipărit / electronic toate documentele justificative
care atestă rezultatele ştiinţifice declarate mai sus.

Data: 22.01.2020

Semnătură candidat ____________________

Avizul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor_____________________________
Obs:
În cazul neîndeplinirii standardelor minimale necesare se menţionează detaliu motivul:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Membrii Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor:
___________________
(nume,prenume)

___________________

_______________
Semnătura

MIN ISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ROMÂNIA
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