
Fișa de autoevaluare a conducătorilor de doctorat

Nr.crt

.
Categoria indicatorului Indicatorul

1.1. Numărul total de doctorate 

conduse, din care:

1.1.1. in stagiu

1.1.2. in prelungire

1.1.3. finalizate

1.1.4. in alta situatie

1.2 Numărul total de doctorate 

conduse în ultimii 5 ani calendaristici

1.3. Numărul total de doctorate 

finalizate în ultimii 5 ani calendaristici

1.4. Numarul tezelor de doctorat 

coordonate de acelasi conducator de 

doctorat in ultimii 5  ani, alocate unui 

anumit referent provenit de la o alta 

institutie de invatamant superior alta 

decat IOSUD (se vor anexa dovezi in 

format pdf cu comisia de sustinere a 

tezei de doctorat a doctorandului 

respectiv)

1.5. Numarul  studentilor doctoranzi 

care  beneficiaza de consilierea si 

indrumarea unor comisii de indrumare 

functionale, aspect reflectat prin 

indrumare si feedback scris sau 

intalniri regulate. (se vor anexa in 

format pdf pentru fiecare student 

doctorand comisiile de indrumare si 

copie dupa procesele verbale de la 

sustinerea rapoartelor)

1.6. Numărul doctoratelor în cotutelă, 

aflate în desfăşurare, din care:

1.6.1. doctoranzi în cotutelă 

internațională

1.6.2.doctoranzi în cotutelă națională

1.7. Numărul doctoratelor în cotutelă 

finalizate în ultimii 5 ani calendaristici, 

din care:

1.7.1.  doctoranzi în cotutelă 

internațională

1.7.2. doctoranzi în cotutelă națională

ANEXA 2

Pentru anul: 2018

Prenumele și numele conducătorului de doctorat: 

Scoala doctorala de Inginerie Mecanica si Industriala

Domeniul de conducere de doctorat: Inginerie industriala

Anul atestării conducerii de doctorat: XXXX

Calitatea de titular / afiliat in cadru SDIMI, IOSUD - UDJG

Rezultatele obținute

1

Număr de doctorate  

(perioada de evaluare 2014-

2018)

 TITULAR / AFILIAT



1.8.Numarul studentilor doctoranzi 

existenti la momentul evaluarii, care 

beneficiaza pentru minim 6 luni si de 

alte surse de finantare decat 

finantarea guvernamentala, prin burse 

acordate de persoane fizice sau 

juridice sau sunt sustinuti financiar 

prin granturi de cercetare sau de 

dezvoltare institutionala/resurse 

umane

1.9.Numărul studenţilor doctoranzi 

care au efectuat un stagiu de 

pregatire in strainatate sau o alta 

forma de mobilitate precum 

participarea la conferinte stiintifice 

internationale,  mobilitati ERASMUS 

1.10. Numărul studenţilor doctoranzi 

proveniți de la alte universități din 

țară care s-au inscris la concursul de 

admitere in ultimii 5 ani

1.11. Acorduri de mobiliate cu 

universitati din strainatate, cu 

institute de cercetare, cu companii 

care desfasoara activitati in domeniul 

studiat, care vizeaza mobilitatea 

studentilor doctoranzi si a cadrelor 

didactice (de exemplu acorduri 

ERASMUS) se vor anexa dovezi

1.12. Numărul studenţilor doctoranzi 

cetăţeni ai altor state care s-au inscris 

la concursul de admitere in ultimii 5 

ani

2.1.Numarul de  lucrari comunicate, 

din care:

2.1.1. la evenimente internaționale

2/1/2/ la evenimente naționale

3.1. Numarul de prezentari, inclusiv 

cele de tip poster, expozitii, realizate 

la manifestari intenationale de 

prestigiu (desfasurate in tara sau in 

strainatate) de studentii doctoranzi 

care si-au incheiat studiile doctorale in 

ultimii 5 ani

3.2. Numarul de lucrari publicate in 

reviste ISI si factor de impact, din care:

3.2.1. reviste ISI din zona roșie

3.2.2. reviste ISI din zona galbenă

3.2.3. reviste ISI din zona albă

3

1

Număr de doctorate  

(perioada de evaluare 2014-

2018)

2

Numarul de lucrari 

comunicate la evenimente 

științifice (conferințe, 

simpozioane etc.) din 

ultimii 5 ani calendaristici.

Numărul de publicații din 

ultimii 5 ani calendaristici. 



3.3 Numar lucrari publicate in volume 

indexate ISI

3.4. Numar lucrari publicate in reviste 

indexate BDI

3.5. Articole / student doctorand 

finalizat in ultimii 5 ani (se trimit in 

format pdf minim 1 articol pe student 

doctorand finalizat)

3.6. Conducatorul de doctorat 

prezinta minimum 5 publicatii 

indexate Web of Science sau ERIH in 

reviste cu factor de impact sau alte 

realizari, cu semnificatie relevanta 

pentru domeniul care activeaza, in 

care se regasesc contributii de nivel 

international ce releva un progres in 

cercetarea stiintifica-dezvoltare-

inovare pentru domeniul in care 

activeaza.(se vor anexa dovezi in 

format pdf cu titlul articolului, autorii, 

jurnalul, factorul de impact,doi-ul, 

WOS numberul si link-ul catre articol)

Numar total

4.1. Numarul de granturi de cercetare 

sau de dezvoltare institutionala / 

resurse umane,  in implementare sau 

obtinute  in ultimii 5 ani

4.2. Numărul de proiecte 

internaționale de cercetare 

coordonate la care a participat ca 

director sau responsabil instituțional

4.3. Numărul de proiecte 

internaționale de cercetare la care a 

participat ca membru în echipă (cu 

contract de munca)

4.4. Numărul de proiecte naționale de 

cercetare coordonate la care a 

participat ca director sau responsabil 

instituțional

4.5. Numărul de proiecte naționale de 

cercetare coordonate la care a 

participat ca membru în echipă (cu 

contract de munca)

4.6. Numărul de proiecte POSDRU 

dedicate sustinerii financiare a 

studentilor doctoranzi sau 

cercetatorilor postdoctoranzi (director 

sau responsabil instituțional)    

3

4

Brevete, produse, 

tehnologii sau servicii noi, 

cu impact economic 

demonstrabil, inclusiv 

proiecte de elaborare, 

implementare şi/sau 

evaluare de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici.

Din care numar in care au fost 

angajati, cu contract de munca, si 

doctoranzi 

Numărul de publicații din 

ultimii 5 ani calendaristici. 



5.1. Numarul de premii şi distincţii 

(DHC, Best paper award, recognized 

reviewer)

5.2.Numarul total de apeluri de 

proiecte de cercetare  la care 

conducatorul de doctorat a participat 

ca evaluator, din care

5.2.1. apeluri internationale

5.2.1. apeluri nationale

5.3. Numarul de apeluri de proiecte de 

cercetare  la care conducatorul de 

doctorat a participat ca membru in 

panelurile de evaluare

5.4. Calitatea de invitat in cadrul 

conferintelor, sau calitatea de 

membru al unor comisii de sustinere a 

tezelor de doctorat la universitati din 

strainatate sau in cotutela cu o 

universitate din strainatate in ultimii 5 

ani  (se va specifica numarul si se vor 

anexa dovezi in format pdf)

5.5. Calitatea de membru in board-

urile asociatiilor profesionale 

internationale in ultimii 5 ani (se vor 

anexa dovezi in format pdf)

5.6. Numarul de reviste cotate ISI sau 

volume ale unor conferinţe indexate 

ISI la care conducatorul de doctorat a 

participat ca revizor

6.1. Director CSUD (Da/Nu)

6.2. Director SD (Da/Nu)

6.3.Membru CSUD (Da/Nu)

6.4. Membru CSD (Da/Nu)

6.5. Coordonator de domeniu (Da/Nu)

6.6. Numarul comisiilor de indrumare 

a studentilor doctoranzi in care a fost 

membru

6.7. Numarul comisiilor de sustinere 

publica a tezelor de doctorat in care a 

fost referent oficial

6.8.Numarul comisiilor de lucru ale 

IOSUD in care a fost membru

6.9. Numarul comisiilor de 

organizare/științifice ale 

evenimentelor științifice ale IOSUD 

(ex. Conferința Ştiințifică a Şcolilor 

Doctorale) in care a fost membru

Categoria/Domeni

ul de activitate

A1

A2

5
Recunoașterea națională și 

internațională

6
Implicarea în activitatea 

administrativă a IOSUD

Activitate științifică cu 

vizibilitatea internaționala 

si indeplinirea punctajului 

minimal al standardelor de 

abilitare

7

7.1.Punctajul obținut în Fișa de 

Îndeplinire a standardelor 

minimale pentru obținerea 

atestatului de abilitare și indicele 

aferent  de realizare a 

standardelor (calculat conform 

criteriilor în vigoare)

Punctajul realizat

Total minimal 

impus 530 p



A3

Total minimal 

impus

Indeplinit/nei

ndeplinit

A1 minim impus 130 p

Indeplinit/nei

ndeplinit

A2 minim impus 300 p

Indeplinit/nei

ndeplinit

A3 minim impus 100 p

Indeplinit/nei

ndeplinit

2014-2018 (min 

impus 25%)

A1 (2014-2018 min 

impus 25%)  32,5p

A2 (2014-2018 min 

impus 25%)  75p

A3 (2014-2018 min 

impus 25%)  25 p

* se vor furniza TOATE dovezile in format electronic, pe memory stick

Data:       Semnătura conducătorului de doctorat

7.2. Îndeplinirea punctajului 

minimal al standardelor de 

abilitare, conform criteriilor în 

vigoare (se va specifica: Indeplinit 

sau neindeplinit)

7.3. Punctajul obținut în Fișa de 

Îndeplinire a standardelor 

minimale pentru obținerea 

atestatului de abilitare (în ultimii 5 

ani) și indicele aferent  de 

realizare a standardelor  - 

(calculat conform criteriilor în 

vigoare) - criteriu minimal de 

evaluare - minimum 25% din 

punctajul solicitat prin 

standardele minimale CNATDCU 

pentru abilitare

Activitate științifică cu 

vizibilitatea internaționala 

si indeplinirea punctajului 

minimal al standardelor de 

abilitare

7

7.1.Punctajul obținut în Fișa de 

Îndeplinire a standardelor 

minimale pentru obținerea 

atestatului de abilitare și indicele 

aferent  de realizare a 

standardelor (calculat conform 

criteriilor în vigoare)


