
 

ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE- DEZVOLTARE 

 

Definiții, condiții, proceduri  

 Se iau în considerare numai realizările științifice, respectiv elementele de vizibilitate și impact relevante pentru domeniul 

psihologiei, al științelor educației, respectiv al științei sportului și al educației fizice sau în domenii de graniță cu acestea.  

 O publicație se încadrează la un singur indicator, luând în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.  

 Bazele de date internaționale (BDI) recunoscute sunt Web of Science (WoS) (cunoscută anterior ca ISI), Scopus, PsycInfo, ERIC, 

PubMed / Medline, ERIH Plus / ERIH Int 1 - ERIH Int 2, DOAJ, Ebsco (Academic Search Premiere, SPORTDiscuss, etc.), ProQuest, 

ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Sage, Ovid / Informa, Educational Research Abstracts Online, HEDBIB, 

CrossRef sau JSTOR.  

 Conferințele internaționale sunt manifestări științifice care îndeplinesc cumulativ cel puțin patru dintre următoarele criterii: (a) 

conferința este organizată sau co-organizată de către o asociație sau o instituție științifică / profesională internațională; (b) peste 50% 

dintre membrii incluși în comitetul științific au afiliere instituțională în străinătate; (c) programul științific, precum și proceedings-urile 

sau rezumatele sunt publicate în format tipărit sau electronic într-o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, 

germană sau spaniolă); (d) lucrările conferinței sunt desfășurate exclusiv într-o limbă străină de circulație internațională; (e) peste 50% 

dintre participanții cu lucrări înscrise în programul științific al conferinței au afiliere instituțională în străinătate. Conferințele care nu 

îndeplinesc criteriile minimale pentru a fi încadrate astfel vor avea statutul de conferințe naționale.  

 Conferințele sau publicațiile BDI se referă la acele manifestări științifice, respectiv publicații, indexate într-una sau mai multe baze 

de date internaționale recunoscute prin prezentele standarde.  

 Cărțile, capitolele de carte sau volumele colective ale conferințelor sunt clasificate în categoria A1 (publicații apărute la edituri de 

prestigiu internațional), categoria A2 (publicații apărute la edituri cu prestigiu recunoscut) sau categoria B (publicații apărute la alte 

edituri recunoscute). Publicațiile indexate WorldCat în Karlsruhe Virtual Catalog KVK (http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de/kvk_en.html) sunt clasificate A1 dacă se regăsesc în cel puţin 25 de biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior 

din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

Publicațiile indexate A2 sau B sunt cele care fie au apărut la una dintre editurile menționate în tabelul următor, fie beneficiază de 

îndeplinirea condițiilor din ruta complementară. Conform acestei rute, o carte / capitol de carte / volum este inclusă în categoria A2 

dacă îndeplinește minimum două criterii, respectiv în categoria B dacă îndeplinește cel puțin un criteriu dintre următoarele: (a) editura 

la care a apărut publicația are cel puțin o colecție relevantă pentru domeniul fundamental analizat, cu cel puțin 10 cărți științifice 

publicate în domeniu în ultimii cinci ani de zile; (b) publicația analizată este disponibilă în cel puţin 5 biblioteci ale unor instituţii de 



 

învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică, indexate în Karlsruhe Virtual Catalog KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html); (c) publicația 

analizată a apărut în cel puțin 800 de exemplare tipărite sau în cel puțin 500 de exemplare tipărite, în cazul în care poate fi 

achiziționată și în format digital; (d) lucrarea a acumulat cel puțin 5 citări în publicații indexate Web of Science. Publicațiile apărute la 

edituri clasificate pot primi un punctaj corespunzător unei categorii superiore dacă îndeplinesc criteriile specificate prin ruta 

complementară pentru acel nivel de clasificare. Publicațiile care nu îndeplinesc criteriile minime pentru a fi clasificate nu se 

punctează. Publicațiile apărute în ediții multiple pot fi punctate individual în situația în care sunt identificate modificări / revizuiri pe 

un număr semnificativ de pagini. De asemenea, publicațiile cu titluri diferite, dar cu un conținut similar, pot fi luate în considerare o 

singură dată. În aceste cazuri decizia privitoare la punctajul acordat aparține membrilor comisiilor de concurs / abilitare.  

Domeniul Educație Fizică și Sport  

 Edituri A2: Presa Universitară Clujeană, Editura Riso Print (Cluj-Napoca), Editura Universitaria (Craiova); Editura Polirom (Iași), 

Editura Galați University Press; Editura Universității Transilvania (Brașov); Editura Discobolul (București), Editura Universității din 

Pitești, Editura Ovidius University Press (Constanța)  

 Edituri B: Editura Academiei Române, Editura Trei, Editura Universității din București, Editura Bren, Editura Printech, Editura 

Morosan, Editura CD Press, Editura Fest, Editura Didactică și Pedagogică RA (București); Editura Universității A.I.Cuza, Editura Pim 

(Iași); Editura Universității din Oradea; Editura Universității de Vest (Timișoara)  

 

* Categorizarea editurilor se va actualiza anual.  

 Rapoartele de analiză de politici / strategii educaționale sunt clasificate în rapoarte internaționale și rapoarte cu relevanță națională. 

Rapoartele internaționale îndeplinesc cumulativ următoarele trei criterii: (a) raportul este redactat la solicitarea unei organizații 

internaționale de prestigiu, fiind prezentat sub sigla acelei organizații (de exemplu UNICEF, UNESCO, Banca Mondială, OECD, 

Comisia Europeană sau agenții ale acesteia, OMS etc.); (b) raportul este redactat integral într-o limbă străină de circulație 

internațională; (c) analiza efectuată asupra problemei investigate este relevantă internațional (de exemplu, sunt prezentate comparații 

interțări). Rapoartele naționale îndeplinesc cumulativ două criterii: (a) raportul este redactat la solicitarea unei organizații cu prestigiu 

național, fiind prezentat sub sigla acelei organizații (de exemplu Ministerul Educației, Organizația Salvați Copiii etc.), (b) analiza 

efectuată asupra problemei investigate este relevantă național (de exemplu, sunt prezentate comparații la nivelul regiunilor de 

dezvoltare sau există evidențe ale utilizării la nivelul politicilor publice).  

 Granturile luate în considerare în aceste standarde se referă la acele contracte de acordare a unei asistențe financiare, obținute în 

urma unei competiții de proiecte, a căror valoare nominală este de cel puțin 25.000 de euro sau echivalentul acestei sume în lei sau o 

altă valută. Granturile sunt clasificate, la rândul lor: (i) după tipul competiției (internaționale vs. naționale); (ii) după obiectul principal 

al finanțării – (a) cercetare cu relevanță publică largă, granturi finanțate, de regulă, de către agenții publice ce au drept scop finanțarea 

cercetării fundamentale sau a sectorului CDI (cercetare – dezvoltare – inovare) (de exemplu, UEFISCDI etc.); (b) cercetare cu 



 

relevanță specifică cum ar fi în granturi acordate de către companii orientate spre profit, asociații non-guvernamentale, fundații etc.; 

(c) proiecte de dezvoltare instituțională (de exemplu, oferirea de servicii unor beneficiari cuprinși într-un grup țintă). Prin excepție, nu 

se aplică plafonul financiar pentru granturile de cercetare cu relevanță publică largă, finanțate prin competiții naționale anterioare PN 

II (Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare). Membrii comisiei de concurs / abilitare pot decide încadrarea unor granturi de 

dezvoltare instituțională în cele de cercetare, dacă se face dovada desfășurării unor activități consistente de cercetare prin intermediul 

grantului respectiv.  

 Autor principal se referă la oricare dintre următoarele patru tipuri de autorat: (a) autor unic; (b) primul autor menționat în publicație; 

(c) autorul corespondent menționat în publicație; (d) situația în care se precizează explicit în cadrul publicației că toți autorii au o 

contribuție egală la realizarea publicației. În cazul domeniului educație fizică și sport și ultimul autor menționat poate avea statutul de 

autor principal.  

 Co-autor se referă la orice alt caz decât cele menționate anterior (de exemplu, al doilea autor într-un articol, fără ca acesta să fie 

autor corespondent sau să se precizeze că toți autorii au o contribuție egală).  

 n indică numărul de autori ai unei publicații.  

 Pentru o serie de indicatori (cărți, rapoarte de analiză, conferințe, granturi etc.) se va aplica un coeficient de multiplicare m acolo 

unde formula de calcul include acest coeficient. Valorile lui m sunt: m = 3, în cazul în care indicatorul punctat are o relevanță 

internațională certă (reviste indexate Web of Science; volume apărute în edituri clasificate A1; conferințe internaționale; granturi de 

cercetare cu relevanță publică largă obținute prin competiție internațională; rapoarte internaționale de analiză etc.); m = 1, în cazul în 

care indicatorul punctat are o relevanță națională - impact și prestigiu la nivel național (volume apărute în edituri clasificate A2; 

conferințe naționale; reviste indexate în două BDI recunoscute, altele decât WoS; granturi de cercetare cu relevanță publică largă 

obținute prin competiție națională; rapoarte naționale de analiză etc.); m = 0,5, în cazul în care indicatorul punctat are o relevanță 

națională secundară (volume apărute în edituri clasificate B; reviste indexate într-o singură BDI recunoscută, alta decât WoS etc.)  

 Se stabilește un prag p de relevanță pentru factorul de impact (IF) al revistelor luate în considerare pentru indicatorii I1, I2, I5 și I6, 

care are următoarele valori: p = 1.00 pentru domeniul Psihologie; p = 0.10 pentru domeniile Științe ale Educației, respectiv Educație 

Fizică și Sport.  

 Contribuțiile autorului în reviste indexate Web of Science se iau în considerare doar din momentul publicării lor în Web of Science. 

Se va lua în considerare IF valabil la data publicării articolului în WoS.  

 Standardele minimale sunt grupate în două arii: realizări științifice, respectiv vizibilitate și impact. În cadrul realizărilor științifice, 

indicatorii principali sunt menționați diferențiat pentru a distinge între contribuțiile semnificative ca autor principal și contribuțiile 

semnificative realizate în calitate de co-autor.  

 Fiecare arie are indicatori și punctaje specifice, reflectate în mai multe criterii de atins, cu mențiunea că toate aceste criterii trebuie 

îndeplinite cumulativ pentru a considera că persoana evaluată îndeplinește standardele minimale pentru poziția raportată. 



 

 

STANDARDE MINIMALE PENTRU DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

Aria A1 Criteriu 

Indicatori 

esențiali/Suma 

indicatorilor 

Standard 

minimal  

asistent 

 

Standard minimal 

lector 

Standard minimal 

conferențiar/ CS II 

Standard 

minimal 

Profesor/  

CS I/abilitare 

Realizări 

științifice 

(Al) 

Cl I1 1 2 4 6 

C2 I3 + I4 - 7 15 24 

C3 
Total 

A1(Il+...+I15) 
10 20 55 65 

Vizibilita

te și 

impact 

(A 2) 

C4 I16 1 1 2 4 

C5 I27 - - - 4 

C6 
Total A2 

(I16+...+I36) 
5 5 25 55 

 C7 Total general 17 35 80 120 

 
* În domeniul Științei Sportului și al Educației Fizice sunt eligibili pentru a fi abilitați candidații care au obținut titlul de doctor în domeniu. Candidații care 

provin din specializarea kinetoterapie, absolvenți ai unei facultăți de medicină generală și deținând titlu de doctor în domeniul medicină generală, pot fi abilitați 

cu condiția ca tema de doctorat să se încadreze in curricula domeniului Educație Fizică și Sport.  

Dispoziții tranzitorii  

1. Revistele românești care nu sunt indexate în BDI recunoscute prin prezentul ordin, dar care au fost indexate în BDI recunoscute conform ordinului 6560 / 

2012, publicat în MO Partea I la data de 27.12.2012, primesc statutul de Reviste recunoscute într-o BDI (indicatorul I 11). Acest statut este unul tranzitoriu, 

încetând la data de 01.03.2018. Pentru continuarea recunoașterii după această dată, revistele trebuie să facă dovada includerii în cel puțin o bază de date dintre 

cele recunoscute prin prezentul ordin.  

2. În domeniul psihologie, până la 01.03.2018 există posibilitatea compensării între ele a criteriilor C1, C2, C4 și C5, cu condiția ca suma lor să respecte totalul 

minimal solicitat prin cumularea acestor criterii.  

3. În domeniul științele educației, până la 01.03.2018 există posibilitatea de a compensa criteriul C5, respectiv indicatorul I27 cu puncte obținute la indicatorul 

I28.  

4. În domeniul științele educației punctajele pentru indicatorul I1 sunt valabile doi ani de la intrarea în vigoare a acestor norme. După această perioadă ele vor fi 

ajustate în sens crescător.  

5. În domeniul științei sportului și al educației fizice, pentru o perioadă de doi ani de zile de la intrarea în vigoare a acestor norme, criteriile C1 și C2 se 

cumulează sub rezerva respectării următoarei condiții: punctajul neîndeplinit la C1 să fie compensat exclusiv prin intermediul punctelor acumulate la indicatorii 

I2 sau I9. Criteriile C1 și C2 nu se cumulează în cazul candidaților pentru abilitare.  



 

 

ANEXA 28 - COMISIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

  
Indi- 

cator 
Denumirea indicatorului Punctaj Unitatea de măsură 

Punctaj 

candidat 
Realizări științifice semnificative în calitate de 
autor principal         
I 1 Contribuții 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 

3 + (3 x IF)   
1. Mavritsakis, Nikolaos; Ursu, Vasile Emil; Ionescu, 
Elena; Ganescu, Anca 
WOS:000461982200067 
Actual Study Regarding Quantitative Determination of 
Tetracyclines by Electrical Analysis Techniques and 
Methods Potentiometric sensors for tetracycline. REVISTA 
DE CHIMIE, Volume: 70, Issue: 2, Pages: 671-675 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-
record/WOS:000461982200067  
2. Mavritsakis, Nikolaos; Ursu, Vasile Emil; Ionescu 
Elena; Ganescu Anca 
WOS:000461982200067  
Clinical and Biological Study on the Relevance of 
Hiperfibrinogenemyme in Cardiovascular Pathology of the 
Obese Patient REVISTA DE CHIMIE, Volume: 70, Issue: 
3, Pages: 950-955 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-
record/WOS:000464911600040  
 

 

7,81p 

 

 

 

 

 

 

7,81p 

 

 

 

Total 

15,62p 

I 2 Contribuții 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 neindexate 
Web of Science (IF = 0), dar indexate în 
cel puțin două baze de date 
internaționale recunoscute, din care în 
cel puțin una se regăsește în format in 
extenso (full-text), realizate în calitate de 
autor principal 

3 + IF   

 

 

   

   

I 3 Cărți publicate în calitate de autor 12 x m 1.Vasile Emil Ursu,Aleodor Rafael Ursu Metodologia      12p 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000461982200067
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000461982200067
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000464911600040
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000464911600040


 

principal în edituri clasificate A1 sau A2 
(m A1 = 3; m A2 = 1) 

pregatirii conditionale la nivelul fotbalistilor juniori  
EDITURA RISOPRINT Cluj-Napoca 2006 

  ISBN 973-751-381-9 

978-973-751-381-6 

2.Vasile Emil Ursu,Ioan Andrei Sfetcu,Răzvan 

Gheorghe Rusu.  

Aspecte teoretice si practice 

privind procesele de cunoastere si autocunoastere ale 

antrenorilor si jucatorilor de fotbal. EDITURA 

RISOPRINT Cluj-Napoca 2022 ISBN: 978-973-53-2967-9 

3. Răzvan Gheorghe Rusu, Horațiu Octavian Rusu, 

Vasile Emil Ursu  

Selecția primară în fotbal și rolul jocurilor cu efectiv redus 

în pregătirea copiilor de  12-14 ani. EDITURA 

RISOPRINT Cluj-Napoca 2022 ISBN: 978-973-53-2966-2 
 

 

 

 

     12p 

 

 

 

 

12p 

 

 

Total 

36p 

I 4 Capitole în cărți publicate în calitate de 
autor principal în edituri 

 

3 x m „Theories of Change in Digital Wellbeing. Evidence 
based practices across the disciplines” 
The Evolution of the International Performance in the 
World Championships of Powerlifting - Junior Age 
Category https://docs.google.com/document/d/14GkPh
ptJdInrWFZgyOiwubifLwFH8reexUASPfqUWhs/edit
?usp=sharing 
Vasile Emil Ursu, Assistant Prof. PhD. University 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia, Alba Iulia, Romania 
Alin Tomuș, Assistant Lecturer, PhD Candidate, 
University 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Alba Iulia, 
Romania 
Ovidiu Pănăzan, Romanian Federation of Powerlifting 
Editura Peter Lang 
 

    
 

 

9p 

 clasificate A1 sau A2  

(m A1 = 3; m A2 = 1) 

  Total 9p 

Realizări științifice semnificative în calitate de 
co-autor    

     

https://docs.google.com/document/d/14GkPhptJdInrWFZgyOiwubifLwFH8reexUASPfqUWhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14GkPhptJdInrWFZgyOiwubifLwFH8reexUASPfqUWhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14GkPhptJdInrWFZgyOiwubifLwFH8reexUASPfqUWhs/edit?usp=sharing


 

I 5 Contribuții 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 

3 + [(3 x 
IF) 

1.Ovidiu Dragos, Dan Iulian Alexe, Emil Vasile Ursu, 

Cristina Ioana Alexe, Nicoale Lucian Voinea, Petronela 

Lacramioara Haisan, Adelina Elena Panaet, Andreea 

Mihaela Albina, Dan Monea  

WOS: 10.3390/healthcare10112296 

 Training in Hypoxia at Alternating High Altitudes Is a 

Factor Favoring the Increase in Sports Performance 

 
4,05p 

 
 
 
 
 
 

 /n] 2. Rotar, Marius; Ursu, Vasile Emil 

WOS:000495698900001, 

10.1080/09523367.2019.1679778  

English Football in Teams in Inter-War Romania: Football 

and International Exchanges in the 1930s 

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF 

SPORT 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000495698900001 

3. 1. Rotar, M., Ursu, V. E WOS:000599382300001 

10.1080/17460263.2020.1858149  

Romanian Religious Environments and the Development 

of Sports in Romania in the 1930s.Sport in History 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000599382300001  

 

3,31p 

 

 

 

 

 

3p 

 

 

 

Total 

10,36p 

 

I 6 Contribuții 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 neindexate Web of Science (IF = 0), dar 
indexate în cel puțin două baze de date 
internaționale recunoscute, din care în cel puțin 
una se regăsește în format in extenso (full-text), 
realizate în calitate de co-autor 

(3 + IF) / n Articol  
    

    

    

    

I 7 Cărți publicate în calitate de co-autor în 
edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 
m A2 = 1) 

12 x m/n   

    

https://www.mdpi.com/2227-9032/10/11/2296
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000495698900001
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000495698900001
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000599382300001
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000599382300001


 

I 8 Capitole în cărți publicate în calitate de co-autor 
în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 
= 1) 

3 x m/n Capitol  
    

Alte realizări științifice         
I 9 Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate 

WoS sau altă BDI 

recunoscută, realizate în calitate de autor 

principal, publicate în 

volumele unor conferințe internaționale, cu 

relevanță pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puțin o BDI 

(în cazul I9 și I10 se pot puncta cumulat cel mult 

două contribuții / ediție conferință) 

1 Lucrare  
    

    

    

    

     
I 10 Lucrări in extenso (tip proceedings) 

indexate WoS sau altă BDI 
recunoscută, realizate în calitate de co-

autor, publicate în volumele unor 

conferințe internaționale, cu relevanță 

pentru domeniul de abilitare, disponibile 

în format full-text în cel puțin o BDI 

1/n Lucrare  
    

    

    

     
I 11 Alte articole in extenso publicate în 

calitate de autor / co-autor în 
reviste științifice, cu condiția ca revistele 

să fie indexate la nivel de rezumat în cel 

puțin o bază de date internațională 

recunoscută 

1/n 1.Ursu Vasile Emil  
The Freedom of Association in the Sporting Legislation Of 
Romania in the Olympic Spirit and Concept Legal and 
Administrative Studies This journal is indexed in: DOAJ 
 
-e-ISSN: 2344-6900, ISSN-L: 1583-0772 

 
 

1p 

  https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-drept-si-

stiinte-administrative/departamentul-drept-si-administratie-

publica/cercetare-stiintifica-fdsa/centrul-de-cercetare-

fdsa/journal-of-legal-and-administrative-studies2 

 

 

  2.FLORIN COJANU1, NAIBA GEORGE2, 

CATANESCU ANDREEA3; URSU VASILE 4 

Methodical Aspects of Speed Education in the Physical 

Education Lesson at Primary School, 10th Annual 

 

1p 

 

 

https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-drept-si-stiinte-administrative/departamentul-drept-si-administratie-publica/cercetare-stiintifica-fdsa/centrul-de-cercetare-fdsa/journal-of-legal-and-administrative-studies2
https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-drept-si-stiinte-administrative/departamentul-drept-si-administratie-publica/cercetare-stiintifica-fdsa/centrul-de-cercetare-fdsa/journal-of-legal-and-administrative-studies2
https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-drept-si-stiinte-administrative/departamentul-drept-si-administratie-publica/cercetare-stiintifica-fdsa/centrul-de-cercetare-fdsa/journal-of-legal-and-administrative-studies2
https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-drept-si-stiinte-administrative/departamentul-drept-si-administratie-publica/cercetare-stiintifica-fdsa/centrul-de-cercetare-fdsa/journal-of-legal-and-administrative-studies2


 

International Conference:  

ISSN:1453-1194 PHYSICAL EDUCATION SPORT & 

HEALTH, http://www.sportconference.ro 

3.FLEANCU JULIEN LEONARD1; URSU 

VASILE 2Ways to Build Leadership Teams at the Level of 

University Sports Teams 10th Annual International 

Conference: PHYSICAL EDUCATION SPORT & 

HEALTH, ISSN:1453-1194 

http://www.sportconference.ro 

4. TIUCA IOANA CODRUTA1; URSU VASILE 2 The 

Explosive Power at the Start of the Swimmer, 10th Annual 

International Conference: PHYSICAL EDUCATION 

SPORT & HEALTH, ISSN:1453-1194 

http://www.sportconference.ro 

5. .Ormenisan Septimiu,Ursu Vasile Emil 

 Liability and Responsibility in the Work of the Teacher of 

Physical Eeducation and Sports.Conferinta Internationala a 

Consortiului Universitaria „Educatie pentru sanatate si 

Performanta"14-15 Octombrie 2016 

https://sport.ubbcluj.ro 

6. .Ursu Vasile Emil  

Study Regarding the Development and Physical Qualities 

(strength – speed and strength – resistance)Conferinta 

Internationala a Consortiului Universitaria „Educatie 

pentru sanatate si Performanta"14-15 Octombrie 2016  

https://sport.ubbcluj.ro    

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

1p 

 

 

TOTAL 

   4,50p 
I 12 Cărți publicate în calitate de autor / co-

autor în edituri clasificate de tip B (m B 
= 0,5) 

12 x m/n Carte  
    

I 13 Capitole în cărți publicate în calitate de 

autor / co-autor în edituri 

clasificate de tip B (m B = 0,5) 

3 x m/n 1. URSU VASILE EMIL Motivaţia în activitatea de 

Educaţie Fizică si Sport la Liceul Sporiv din Alba  Iulia, 

Publicat în volumul Conferinţei  Internaţionale Educaţia 

 

 

 

http://www.sportconference.ro/
http://www.sportconference.ro/
http://www.sportconference.ro/


 

din perspectiva valorilor - de la epoca paisiană la 

provocările secolului XXI, - UNIVERSITATEA DE STAT 

DIN MOLDOVA, Ediţia a VI-a Chişinău 10 - 11 octombrie 

2014, pag. 223 – 229, ISBN 978-973-757-730-6,ISBN 

978-606-711-135-4 Editura EIKON BUCURESTI,2014 [B 

- pe ruta complementara]  

2. URSU VASILE EMIL Educatia fizică si sportul – 

factori de socializare. Publicat în volumul Conferinţei 

Internaţionale Educaţia din perspectiva valorilor, 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN Alba Iulia 

Ediţia a VII-a Alba Iulia 16 - 17 octombrie 2015, pag. 245 

– 249, ISBN 978-606-711-377-8. Editura EIKON 

BUCURESTI,2015 [B - pe ruta complementara]  

3. URSU VASILE EMIL Proiectarea didactica in educatia 

fizica scolara, Publicat în volumul Conferinţei  

Internaţionale Educaţia din perspectiva valorilor – TOM 

IX-SUMMA THELOGIAE   Ediţia a VIII-a Chişinău 13 - 

15 octombrie 2016, pag. 236 – 240, ISBN 978-973-757-

730-6 ISBN 978-606-711-553-6. . Editura EIKON 

BUCURESTI,2016[B - pe ruta complementara] 

4. URSU VASILE EMIL Conceptul de evaluare  in 

educatia sportiva, Publicat în volumul Conferinţei 

Internaţionale Educaţia din perspectiva valorilor – TOM X-

SUMMA PAEDAGOGICA  Ediţia a VIII-a Chişinău 13 - 

15 octombrie 2016, pag. 276 – 280, ISBN 978-973-757-

730-6 ISBN 978-606-711-552-9 . Editura EIKON 

BUCURESTI,2016[B - pe ruta complementara  

 

 

1,5p 

 

 

 

 

 

 

1,5p 

 

 

 

 

 

 

 

1,5p 

 

 

 

 

1,5p 

 

 

 

 

TOTAL 

    6p 
I 14 Autor / co-autor rapoarte de analiză de 

politici/strategii educaționale 
8 x m/n Raport  

 14.1 rapoarte internaționale (m = 3);    

 14.2 rapoarte naționale (m = 1)    



 

I 15 Brevete de invenție / drepturi de autor / mărci 
înregistrate 

3/n Brevet /  

 OSIM/ORDA, ca urmare a unui demers de 

inovare științifică în 

 drept de  

 vederea elaborării de materiale curriculare, teste 

psihologice sau 

 autor  

 educaționale, teste motrice / funcționale, softuri 

specializate etc. 

   

                                                                             TOTAL  A I 81,48p      
 

 

A 2. Vizibilitate și impact științific  

    

Indi- 
cator Denumirea indicatorului Punctaj Unitatea de măsură 

Punctaj 

candidat 

I 16 

Citări ale publicațiilor candidatului în 
lucrări indexate Web of Science 
(autocitările sunt excluse) 

0.5 Citare 

1. 2019   
MAVRITSAKIS ,NIKOLAOS., URSU, VASILE 
EMIL., ELENA IONESCU., ANCA GANESCU, Actual 
Study Regarding Quantitative Determination of 
Tetracyclines by Electrical Analysis Techniques and 
Methods Potentiometric sensors for tetracycline 
Rev.Chim.(Bucharest),70,no. 2 ,2019, p. 671-675
 Hyperproduction Hydrogenic of STH Patology 
Generation of Clinical - paraclinical Disorders ELENA 
IONESCU, ANCA CHIRITA, BOGDAN VIRGIL 
COTOI, ANCA GANESCU, 
REV.CHIM.(Bucharest)70No. 4 2019 
https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%
204%2019.pdf 
     0,50p 

  

2. 2019   

MAVRITSAKIS , N., URSU, V.E., IONESCU, E., 

GANESCU, A., Clinical and Biological Study on the 

Relevance of Hiperfibrinogenemyme in Cardiovascular 

Pathology of the Obez Patient, Rev.Chim. 

(Bucharest),70,no. 3 ,2019, p. 950-955

 

 

     

 

 

 

https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%204%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%204%2019.pdf


 

 Hyperproduction Hydrogenic of STH Patology 

Generation of Clinical - paraclinical Disorders ELENA 

IONESCU, ANCA CHIRITA, BOGDAN VIRGIL 

COTOI, ANCA GANESCU, 

REV.CHIM.(Bucharest)70No. 4 2019 

https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%2

04%2019.pdf 

 

3. 2019   

MAVRITSAKIS ,NIKOLAOS., URSU, VASILE EMIL., 

ELENA IONESCU., ANCA GANESCU, Actual Study 

Regarding Quantitative Determination of Tetracyclines 

by Electrical Analysis Techniques and Methods 

Potentiometric sensors for tetracycline 

Rev.Chim.(Bucharest),70,no. 2 ,2019, p. 671-675

 Impact of Prolactin Hipersecrey on Glucid and 

Lipid Metabolisms By: Ionescu, Elena; Cotoi, Bogdan 

Virgil; Ganescu, Anca REVISTA DE CHIMIE Volume: 

70 Issue: 5 Pages: 1603-1607 Published: MAY 2019 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%201

9.pdf 

 

4. 2019  

MAVRITSAKIS ,NIKOLAOS., URSU, VASILE EMIL., 

ELENA IONESCU., ANCA GANESCU, Actual Study 

Regarding Quantitative Determination of Tetracyclines 

by Electrical Analysis Techniques and Methods 

Potentiometric sensors for tetracycline 

Rev.Chim.(Bucharest),70,no. 2 ,2019, p. 671-675 The 

Effect of STH Hypersecretion on Neuro-psychic 

Function By: Cotoi, Bogdan Virgil; Mavritsakis, 

Nikolaos; Ganescu, Anca; et al. REVISTA DE CHIMIE 

 

 

 

 

 

     0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%204%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%204%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf


 

Volume: 70 Issue: 6 Pages: 2225-2228 Published: JUN 

2019 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%201

9.pdf 

 

5. 2019  

MAVRITSAKIS ,NIKOLAOS., URSU, VASILE EMIL., 

ELENA IONESCU., ANCA GANESCU, Actual Study 

Regarding Quantitative Determination of Tetracyclines 

by Electrical Analysis Techniques and Methods 

Potentiometric sensors for tetracycline 

Rev.Chim.(Bucharest),70,no. 2 ,2019, p. 671-675

 Clinical and Biochemical Correlations Obesity - 

HDL Cholesterol- Ischemic Coronary Heart Disease By: 

Mavritsakis, Nikolaos; Cotoi, Bogdan Virgil; Ganescu, 

Anca; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 70 Issue: 5 

Pages: 1765-1768 Published: MAY 2019 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%201

9.pdf 

 

6. 2019  

MAVRITSAKIS , N., URSU, V.E., IONESCU, E., 

GANESCU, A., Clinical and Biological Study on the 

Relevance of Hiperfibrinogenemyme in Cardiovascular 

Pathology of the Obez Patient, Rev.Chim. 

(Bucharest),70,no. 3 ,2019, p. 950-955 Impact of 

Prolactin Hipersecrey on Glucid and Lipid Metabolisms 

By: Ionescu, Elena; Cotoi, Bogdan Virgil; Ganescu, Anca 

REVISTA DE CHIMIE Volume: 70 Issue: 5 Pages: 1603-

1607 Published: MAY 2019 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%201

9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf


 

 

7. 2019  

MAVRITSAKIS , N., URSU, V.E., IONESCU, E., 

GANESCU, A., Clinical and Biological Study on the 

Relevance of Hiperfibrinogenemyme in Cardiovascular 

Pathology of the Obez Patient, Rev.Chim. 

(Bucharest),70,no. 3 ,2019, p. 950-955 The Effect 

of STH Hypersecretion on Neuro-psychic Function By: 

Cotoi, Bogdan Virgil; Mavritsakis, Nikolaos; Ganescu, 

Anca; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 70 Issue: 6 

Pages: 2225-2228 Published: JUN 2019 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%201

9.pdf 

 

8. 2019  

MAVRITSAKIS , N., URSU, V.E., IONESCU, E., 

GANESCU, A., Clinical and Biological Study on the 

Relevance of Hiperfibrinogenemyme in Cardiovascular 

Pathology of the Obez Patient, Rev.Chim. 

(Bucharest),70,no. 3 ,2019, p. 950-955 Clinical and 

Biochemical Correlations Obesity - HDL Cholesterol- 

Ischemic Coronary Heart Disease By: Mavritsakis, 

Nikolaos; Cotoi, Bogdan Virgil; Ganescu, Anca; et al. 

REVISTA DE CHIMIE Volume: 70 Issue: 5 Pages: 1765-

1768 Published: MAY 2019 

https://www.revistadechimie.ro/pdf/18%20IONESCU%2

0E%205%2019.pdf 

 

9. 2020  

English Football in Teams in Inter-War Romania: 

Football and International Exchanges in the 1930s M 

Rotar, VE Ursu The International Journal of the History 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/70%20COTOI%206%2019.pdf
https://www.revistadechimie.ro/pdf/18%20IONESCU%20E%205%2019.pdf
https://www.revistadechimie.ro/pdf/18%20IONESCU%20E%205%2019.pdf


 

of Sport 36 (9-10), 910-931 List of publications on the 

economic and social history of Great Britain and Ireland 

published in 2019 By: Hale, Matthew; Raymond, 

Graham; Wright, Catherine ECONOMIC HISTORY 

REVIEW Volume: 73 Issue: 4 Pages: 1153-1202 

Published: NOV 2020 

https://ideas.repec.org/a/bla/ehsrev/v73y2020i4p1153-

1202.html 

 

10. 2022  

Actual Study Regarding Quantitative Determination of 

Tetracyclines by Electrical Analysis Techniques and 

Methods Potentiometric sensors for tetracycline N 

Mavritsakis, VE Ursu, E Ionescu, A Ganescu REVISTA 

DE CHIMIE 70 (2), 671-675 Highly sensing and 

transducing materials for potentiometric ion sensors with 

versatile applicability Huang, MR and Li, XG Apr 2022, 

PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 125 

https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%2

04%2019.pdf 

 

11.2022 

Romanian religious environments and the development 

of sports in Romania in the 1930s Rotar, M and Ursu, VE 

Jul 3 2021 | Dec 2020 (Early Access), 41 (3), pp.409-434

 A matter of honour: the Romanian national rugby 

team at the 1924 Olympic Gaines Rotar, M, Aug 2022, 

Sport in society 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.

2022.2113060 

12.2022 

English Football in Teams in Inter-War Romania: 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

 

 

 

 

https://ideas.repec.org/a/bla/ehsrev/v73y2020i4p1153-1202.html
https://ideas.repec.org/a/bla/ehsrev/v73y2020i4p1153-1202.html
https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%204%2019.pdf
https://revistadechimie.ro/pdf/44%20IONESCU%20E%204%2019.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2022.2113060
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2022.2113060


 

Football and International Exchanges in the 1930s Rotar, 

M and Ursu, VE Jul 3 2019 | Nov 2019 (Early Access), 

36 (9-10) , pp.910-931 A matter of honour: the 

Romanian national rugby team at the 1924 Olympic 

Gaines Rotar, M, Aug 2022, Sport in society 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.

2022.2113060 

 

 

 

 

 

0,50p 

 

Total 

6 p      

I 17 
Alte citări ale publicațiilor candidatului 
(autocitările sunt excluse) 

 m / 10 
Citare 

1. 2019  

Actual Study Regarding Quantitative Determination of 

Tetracyclines by Electrical Analysis Techniques and 

Methods Potentiometric sensors for tetracycline N 

Mavritsakis, VE Ursu, E Ionescu, A Ganescu REVISTA 

DE CHIMIE 70 (2), 671-675 Statistical Study on 

Obesity Correlation - Inflammatory Status - 

Cardiovascular Pathology NIKOLAOS MAVRITSAKIS, 

GINA GOGEAN, SORIN SIMON, NICOLETA 

NICOLESCU,PETROBELA HAISAN, ANCA 

GANESCU, VIRGIL BOGDAN COTOI, ELENA 

IONESCU, REV.CHIM.(Bucharest), 70, no. 12, 2019 

https://www.revistadechimie.ro/pdf/31%20MAVRITSAK

IS%20N%2012%2019.pdf 

 

2. 2019  

Clinical and Biological Study on the Relevance of 

Hiperfibrinogenemyme in Cardiovascular Pathology of 

the Obese Patient N Mavritsakis, VE Ursu, A Ganescu, E 

Ionescu cytokines 8, 9  Statistical Study on 

Obesity Correlation - Inflammatory Status - 

Cardiovascular Pathology NIKOLAOS MAVRITSAKIS, 

GINA GOGEAN, SORIN SIMON, NICOLETA 

NICOLESCU, PETRONELA HAISAN, ANCA 

 
 
 
 
 
 
 

0,10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,10p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2022.2113060
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2022.2113060
https://www.revistadechimie.ro/pdf/31%20MAVRITSAKIS%20N%2012%2019.pdf
https://www.revistadechimie.ro/pdf/31%20MAVRITSAKIS%20N%2012%2019.pdf


 

GANESCU, VIRGIL BOGDAN COTOI, ELENA 

IONESCU, REV.CHIM.(Bucharest), 70, no. 12, 20193. 

2020

 https://www.revistadechimie.ro/pdf/31%20MAV

RITSAKIS%20N%2012%2019.pdf 

 

English Football in Teams in Inter-War Romania: 

Football and International Exchanges in the 1930s M 

Rotar, VE Ursu The International Journal of the History 

of Sport 36 (9-10), 910-931 Mapping the Scottish 

university football competitions. A dual performance 

model: organized sports and professional training A Ilies, 

T Caciora - Geosport for Society, 2020 

http://geosport.uoradea.ro/2020_2/gss.1306-066.pdf 

 

4. 2020  

English Football in Teams in Inter-War Romania: 

Football and International Exchanges in the 1930s M 

Rotar, VE Ursu The International Journal of the History 

of Sport 36 (9-10), 910-931 Dual academic system 

education and sport–a premise for the existence a regular 

university football championship in Romania A Ilie?, SD 

Buha? - Geosport for Society, 2020

 http://geosport.uoradea.ro/2020_2/gss.1306-

066.pdf 

 

 
 
 

0,05p 
 
 
 
 

 

 

 

 

0,05p 

 

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate 

A1 (m = 3)  

  

  

 

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate 

A2 sau în baza de date Scopus (altele 

decât cele deja incluse la I16) (m = 1) 

 

 

   

    

 I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B    

https://www.revistadechimie.ro/pdf/31%20MAVRITSAKIS%20N%2012%2019.pdf
https://www.revistadechimie.ro/pdf/31%20MAVRITSAKIS%20N%2012%2019.pdf
http://geosport.uoradea.ro/2020_2/gss.1306-066.pdf
http://geosport.uoradea.ro/2020_2/gss.1306-066.pdf
http://geosport.uoradea.ro/2020_2/gss.1306-066.pdf


 

 

sau în alte surse academice identificabile 

prin Google Scholar (altele decât cele 

deja incluse) (m = 0.5) 

  

Total 

0,30 p 

         

 
 
 
 
I 18 

   
 
 
Keynote speaker (comunicare 
științifică în plen) la conferințe 

 
 
 
2 x m 

 
 
 
 
 
1.Un secol de activități fizice in Romania. Intre 
retrospectiva si perspectiva 17 mai 2019 
Calitate de Keynote speaker.Conform diplomei 

 

 

 

 
 
 
      
 
 
 
2p 
 
 
 
2p 
 

 internaționale (m = 3) / naționale (m = 1) Conferință 

 

2.Ziua Rugbyului Românesc la Universitatea ,, 1 

Decembrie 1918,, Alba -Iulia 20.03.2019  

Calitate de Keynote speaker.Conform diplomei Total 4p 



 

I 19 Membru în comitetul științific (A) / 
Referent științific pentru evaluarea și 
selecția lucrărilor unei conferințe (B) / 
Membru în comitetul de organizare (C) / 
Coordonator simpozion (Chair) (D) (se 
punctează o singură calitate / conferință) 
19.1 Conferințe internaționale (m = 3) 

19.2 Conferințe naționale (m = 1) 

1 x m 

1.The 9th Edition of the International Conference 
Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, 
Historical and Therapeutical Issues 2018-09-22UAB 
http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=51&l=r
o Membru in comitetul de organizare   
 
2.Sport si societate. Concepte si tendinte actuale. Editia 
I-a Alba Iulia, 12-13 mai 2017 
http://uab.ro/sesiuni_2017/defs/ 2017-05-
11http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=r
o Membru in comitetul de organizare  
 
  
3.Conferin?a international EDUCA?IA DIN 
PERSPECTIVA VALORILOREdi?ia a X-a 10-11 
OCTOMBRIE 2018 
http://www.uab.ro/sesiuni_2018/educatia_din_perspectiv
a_valorilor/ 2018-10-09 UAB -  
Membru in comitetul de organizare     
 
4.The 10th Edition of the International Conference 
“Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, 
Historical and Therapeutical Issues” Alba Iulia, Romania: 
November 2th – 3th, 2018 
http://uab.ro/sesiuni_2018/alcoholism2018-11-02UAB-
Membru in comitetul de organizare 
  
5.International conference on management, economics 
and accounting ICMEA 8-9 noiembrie 2018 
ercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=8&l=ro2018-
11-09 UAB -Membru in comitetul de organizare 
  
6.Conferinta internationala DIDACTICA: TRADITIE, 
ACTUALITATE, PERSPECTIVE - editia a IV a - 18 - 
19 MAI 2018 2018-05-18 UAB -   

http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=51&l=ro
http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=51&l=ro


 

  

 

Membru in comitetul de organizare  
 
 
7.Didactica - tradi?ie, actualitate, perspective (Edi?ia a V-
a) 2019-05-17 UAB https://urbeamea.ro/albaiulia/17-
mai-conferinta-didactica-traditie-actualitate-perspective/ 
 
-Membru in comitetul de organizare 2019-06-0  
 
8.The 11th Edition of the International Conference 
“Alcoholism and Other Addictions: Psychosocial, 
Historical and Therapeutical Issues” Alba Iulia, Romania, 
on the 12 th - 13th of July 2019 2019-07-12 UA-
Membru in comitetul de organizare 
2019-06-04  
 
9.Dupa 30 de ani. Trenduri si realitati contemporane în 
domeniul activitatilor fizice 2020-05-
29http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=r
o-Membru in comitetul de organizare  
 
10.Trenduri si realitati contemporane in activitatile fizice 
si de recuperare 2021-05-
12http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=r
o Membru in comitetul de organizare2021-05-21  
 
11.MANAGEMENTUL CARIEREI EDITIA IX 
20212021-07-09 DECIZIA NR.26010/26.11.2021 -
Membru in comitetul de organizare2022-04-05  
 
12.ICMEA 2021 Int. Conference on Management 
Economics and Accounting 2021 2022-11-25 UA-
Membru in comitetul de organizare2022-09-20  
 
13.25th of May 2022 - Sport Activities & Rehabilitation 
in Contemporary Societies - 2nd edition 2022-05-
25http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=r
o-Membru in comitetul de organizare 2022-09-20  
 
14. Educația din perspectiva valorilor, Sofia, Bulgaria, 
2022,  

https://urbeamea.ro/albaiulia/17-mai-conferinta-didactica-traditie-actualitate-perspective/
https://urbeamea.ro/albaiulia/17-mai-conferinta-didactica-traditie-actualitate-perspective/


 

http://conferinte.uab.ro/educatia_din_perspectiva_val
orilor_2022/ Membru in comitetul de organizare 
 
15. Un secol de activitati fizice in Romania. Intre 
retrospectiva si perspectiva, 
http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro, 
Membru in comitetul de organizare 
  
16. Activitatile fizice si de recuperare în societatea 
contemporana, 
http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro, 
Membru in comitetul de organizare 
 
17. The 9th Edition of the International Conference 
Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, 
Historical and Therapeutical Issues, 2017, Membru in 
comitetul științific 
 
18. The 10th Edition of the International Conference 
Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, 
Historical and Therapeutical Issues, 2019, Membru in 
comitetul științific 
 
19. Recent Trends in Pure and Applied Mathematics, 
2017-08-15, http://trepam.uab.ro/index.php?p=2, 
Membru in comitetul de organizare  
 
20. Social Work in the Addictions and Health Care  -  
Interdisciplinary Collaboration to Improve Quality of 
Services and Quality of Life 21-22 octombrie 2022 
https://www.uab.ro/centre/1-centrul-pentru-cercetare-
stiintifica/postari/68-ccs-manifestari-stiintifice/ 
Membru în comitetul de organizare 
 
21. Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XIV-a, 28-
29 Octombrie 2022 
http://conferinte.uab.ro/educatia_din_perspectiva_valoril
or_2022/ 
Membru în comitetul de organizare 

http://conferinte.uab.ro/educatia_din_perspectiva_valorilor_2022/
http://conferinte.uab.ro/educatia_din_perspectiva_valorilor_2022/
http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro
http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro
http://trepam.uab.ro/index.php?p=2
https://www.uab.ro/centre/1-centrul-pentru-cercetare-stiintifica/postari/68-ccs-manifestari-stiintifice/
https://www.uab.ro/centre/1-centrul-pentru-cercetare-stiintifica/postari/68-ccs-manifestari-stiintifice/
http://conferinte.uab.ro/educatia_din_perspectiva_valorilor_2022/
http://conferinte.uab.ro/educatia_din_perspectiva_valorilor_2022/


 

 

Conferință 

  Total 42 p 

    

    

    

I 20 
Președinte sau membru în comitetul 
executiv al unei asociații 2 x m 

Presedinte FC APULUM 2009  
Conform Adeverintei Nr.01/2016 2p 

 

profesionale internaționale (m = 3) sau 

naționale (m = 1)   Total 2p 

I 21 

Premii și distincții 
I21.1. Premii pentru activitatea științifică 

oferite de către instituții sau asociații 

științifice / profesionale internaționale (m 

= 3) sau naționale de prestigiu (CNCS, 

etc.) (m = 1) (nu sunt incluse granturile 

de deplasare sau premierea articolelor 

din zona roșie, galbenă etc.) 

 I21.2. Premii pentru activitatea didactică 

oferite de către instituții / asociații de 

profil internațional sau național de 

prestigiu (ex. profesor    Bologna etc.) 

(m=1) 

I21.3. Obținerea în activitate a unor 

rezultate de prestigiu privind 

promovarea țării și a învățământului 

românesc (de exemplu distincțiile, 

medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alți specialiști pentru rezultate 

la JO, CM, CE etc., oferite de 

Președinția României, MENCS, MTS 

etc.) (m=1) 

4 x m 

Premiul I 
Conferinta stiintifica internationala studenteasca 
Specialistii viitorului in educatie fizica,sport si 
kinetoterapie vizeaza excelenta. 
Universitatea Ovidius din Constanta 
https://fefs.univ-
ovidius.ro/images/2021/conferinta_studenteasca/Progr
am_20.05_CSI_Constanta.pdf 
 

 

4p 

 
  Conform diplomei  

    

    

    

    

   Total 4p      
I 22 Coordonator al unei colecții de carte 6 Colecție       
I 23 Carte coordonată relevantă pentru domeniu (m 8 x m/n Carte  

https://fefs.univ-ovidius.ro/images/2021/conferinta_studenteasca/Program_20.05_CSI_Constanta.pdf
https://fefs.univ-ovidius.ro/images/2021/conferinta_studenteasca/Program_20.05_CSI_Constanta.pdf
https://fefs.univ-ovidius.ro/images/2021/conferinta_studenteasca/Program_20.05_CSI_Constanta.pdf


 

 A1 = 3; m A2 = 1; m B = 0.5)         
I 24 Redactor șef / editor sau membru în comitetul 

editorial al unei reviste cu comitet științific și 
peer-review 

4 x m Revistă  

    

 I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3)    

 
I24.2. Revistă indexată în cel puțin două BDI (m 

= 1)    

 

I24.3 Revistă indexată într-un BDI (m = 

0.5)    
I 25 Referent științific ad hoc pentru reviste 

cu comitet științific și peer-review 

0.3 / 0.2 Articol  
    

 I25.1. Revistă indexată Web of Science    

 

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât 

WoS)    
     
I 26 Profesor asociat / visiting scholar pentru 

o durată de cel puțin o lună de zile / 
susținerea unei conferințe sau prelegeri 
în fața cadrelor didactice sau a 
doctoranzilor (se punctează un singur 
aspect per universitate; nu sunt incluse 
aici schimburile Erasmus) 

0.5 x m   
    

    

 

26.1 la o universitate din TOP 500 

conform clasamentului URAP (m =3)    

 

    2p  

 

 26.2 la o universitate din afara topului 

500 URAP, ca urmare a unei invitații 

nominale din partea instituției gazdă (m = 

1) 

 

Lector al federațiilor internaționale pe ramură de 

sport(fotbal) 2008-2015. 

Conform adeverintei nr.735/07/10/2015 

 

Lector al federațiilor internaționale pe ramură de 

sport(fotbal) 2015-2022. 

Conform adeverinței nr. 145/18/10/2022 

 1,75p 

 

     

 26.3 profesor invitat / lector al     



 

 federațiilor internaționale pe ramură de 

sport / Academiei Olimpice a CIO / 

Asociații profesionale internaționale (m 

= 1) / federațiilor naționale pe ramură de 

sport sau Academiei Olimpice a COSR 

(m = 0,5) 

 

    

     

   Total 3,75p 

 

      

I 27 Director al unui grant finanțat / instituția 
coordonată 

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanță 

publică largă obținut prin competiție 

internațională, acordat de către o agenție / 

instituție internațională (m = 3) 

I27.2. A. Director grant de cercetare cu relevanță 

publică largă 

obținut prin competiție națională  / B. 

Coordonator echipă România pentru un grant de 

cercetare cu relevanță publică largă, obținut prin 

competiție internațională (m = 1) 

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de 

dezvoltare instituțională (de exemplu tip 

POSDRU, Erasmus + etc.) / B. Director sau 

coordonator partener al unui grant de cercetare 

cu relevanță specifică (de exemplu finanțat de 

către o companie), obținut prin competiție 

națională sau internațională / C. Coordonator 

partener pentru un grant de cercetare cu 

relevanță publică largă, obținut prin competiție 

națională (m = 0.5) 

9 x m Grant   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

      

I 28 

Membru în echipa unui grant finanțat / 
instituția coordonată 
I28.1 Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanță publică largă 3 x m 

1)Proiect finanţat din fondul de dezvoltare 
instituţională,contract cnfis–fdi 2017-0040 – program 
integrat de facilitare a accesului elevilor din liceele aflate 
în mediile defavorizate la învăţământul superior şi 
dezvoltarea echităţii la nivelul instituţional pro access – 1,5p  

 



 

obținut prin competiție internațională 

sau națională  (m = 1) 

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanță 

specifică sau a unui grant de dezvoltare 

instituțională obținut prin competiție 

internațională sau națională (m = 0,5) 

responsabil specializarea educaţie fizică şi sportivă 
(membru proiect). 
Adeverinta nr.24048/11.10.2022 
 
2)Proiect finanțat din  fondul de dezvoltare instituțională, 
contract cnfis-fdi-2018-0024 program integrativ de 
creștere a echității sociale pentru elevii și studenții din 
mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului 
la studii și a inserției pe piața muncii (pro-echitate) – 
responsabil specializarea educaţie fizică şi sportivă 
(membru proiect) 
Adeverinta nr.24051/11.10.2022 
 
3)Proiectul finanţat din  fondul de dezvoltare 
instituţională, contract cnfis-fdi-2019-0255 „program 
integrativ de creștere a echității sociale, acces la studii și 
pe piața muncii pentru liceeni, studenți și absolvenți prin 
dezvoltarea parteneriatelor și a serviciilor de consiliere în 
carieră”(membru proiect) 

  Adeverinta nr.24052/11.10.2022   

   1,5p  

   1,5p  

     

   Total 4,5p  

     

I 29 Activitate de mentorat / îndrumare 

29.1. Conducător științific / membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte) 

29.2. Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor 

cercetători 

postdoctorali 

    

 1 / 0.5 Doctorand   

  / comisie   

     

 1 Îndrumat   

    
 

      

I 30 

30.1. Inițierea sau coordonarea unor 
programe de studii universitare sau post-
universitare 
30.2. Publicarea unor cursuri 

2 
 

 
 
Suport de curs-Teoria si practica in sporturile de combat 
(judo). Seria didactica  Alba - Iulia 2017 
 

1p 
 

 



 

 

universitare (nu pot fi punctate aici 

contribuții ce au fost incluse la 

indicatorii 13,17 sau I12) 

30.3. Introducerea unor discipline noi în 

planul de învățământ 

  1 

Suport de curs-(revizuit) Teoria si practica in sporturile 

de combat (judo). Seria didactica  Alba - Iulia 2022 

 

Suport de curs-Metodica predării fotbalului în școală. 

Seria didactica  Alba - Iulia 2023 

 

 

 

1p 

 

 

1p 

 

 

 

 0.5  Total 3p  

      

I 31 
Coordonarea unui centru sau laborator 
de cercetare, recunoscut de către Senatul 
Universității sau Consiliul Științific al 
Institutului de cercetare 

2 1.Director Adjunct CCEFSK 
 

2p 
 

     

  

http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=6&l=ro 

 

 Total 2p 

 

I 32 Evaluator proiecte / membru în Panel în 
competiții internaționale (m = 3) / naționale (m = 
1) de granturi de cercetare 

1 x m Ediție   

  competiție   

I 33 Membru în grupul de experți 

33.1. Comisii / consilii științifice sau organisme 

internaționale (de exemplu UNESCO, UNICEF, 

CIO, Federații internaționale pe ramuri de sport 

etc.) (m = 3) 

33.2. Comisii / consilii științifice sau organisme 

naționale (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) 

 

1 x m Comisie   

     

     

     

    

 

I 34 Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi 
ai instituției (cursuri sau programe de formare / 
perfecționare profesională în domeniu) 

0,5 Pe curs   

  avizat   

      

I 35 
35.1. Antrenor emerit / profesor emerit / 
maestru emerit al sportului / arbitru 3 / 2 / 2 

1.LOCUL I -C.N CUPA FEDERATIEI 
FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL 08.06.2015 

 
 

 

http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=6&l=ro


 

internațional / comisar / observator (se 
iau în calcul doar calitățile existente la 
data înscrierii în concurs) 

  35.2. Premii pentru activitatea sportivă 

acordate de către instituții naționale 

(MTS, MENCS, COSR) sau 

internaționale 

35.3. Performanțe ale sportivilor antrenați 

(JO, CM, JMU – locurile 1-5; CE, CN – 

locurile 1), creații pe linia sportului de 

performanță, recuperării motrice și 

funcționale, kinetoterapiei și 

kinetoprofilaxie (linii metodice / 

metodologii / strategii de pregătire pe 

ramuri de sport / probă sportivă 

recunoscute în comunitatea de specialiști 

/ federații pe ramuri de sport); programe 

de profilaxie si recuperare prin mijloace 

kinetice pentru diferite categorii de 

populație / grupe de vârstă / grupe 

profesionale / patologii) recunoscute de 

organisme profesionale și / sau științifice 

naționale și internaționale. 

(Buftea)   
 
 

 
       2p 

 
 
 

  

 

 

2.LOCUL I  FACAERU ALINA MIHAELA 

FSSU/CAMPIONATUL UNIVERSITAR DE JUDO 15-

16-04 2022 SIBIU,FETE CATEGORIA 57 KG. 

 

 

 

 

2p 

 

   Total 4 p 

 

TOTAL A 2 75,55p  

TOTAL PUNCTAJ 157,03p  
 
 

 

 

 

 



 

 

STANDARDE MINIMALE PENTRU DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

Aria A1 Criteriu 

Indicatori 

esențiali/Suma 

indicatorilor 

Standard 

minimal  

asistent 

 

Standard minimal 

lector 

Standard minimal 

conferențiar/ CS II 

Standard 

minimal 

Profesor/  

CS I/abilitare 

Realizări 

științifice 

(Al) 

Cl I1 1 2 4 15,62p 6 

C2 I3 + I4 - 7 15 45p 24 

C3 
Total 

A1(Il+...+I15) 
10 20 55 81,48p 65 

Vizibilita

te și 

impact 

(A 2) 

C4 I16 1 1 2 6p 4 

C5 I27 - - - - 4 

C6 
Total A2 

(I16+...+I36) 
5 5 25 75,55p 55 

 C7 Total general 17 35 80 157,03p 120 

 

 

 

 

 

 


