
 
FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE 

 
pentru candidatul OLEKSIK VALENTIN ȘTEFAN, înscris la concurs pentru susținerea abilitării la 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 
 
Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a 
gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare conform Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 890 bis / 
27.XII.2012, Anexa 16 pentru domeniul ştiinţific „Inginerie industrială și management” 
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1.1 Cărți și capitole în cărți de 
specialitate 

1.1.1 Cărți/ capitole ca autor 

1.1.1.1 Internaționale - 
1.1.1.2 Naționale (Ed. 
Recunoscute 
CNCSIS); Profesor 
minim 2 prim autor;  
2 Cărți specialitate 
prim autor - 
Îndeplinit 

108.20 

1.1.2 Cărți ca editor 
1.1.2.1 Internaționale - 
1.1.2.2 Naționale - 

1.2 Material didactic / Lucrări 
didactice 

1.2.1 Manuale didactice 
/monografii – Minim 2 ca prim 
autor pentru Profesor / CS I; 
2 Manuale didactice prim 
autor - Îndeplinit 

 15.70 

1.2.2 Îndrumare de 
laborator/aplicații; 
Profesor-minim 2 - prim autor; 
2 Îndrumare de laborator 
prim autor - Îndeplinit. 

 4.71 

1.3 Coordonare de programe de 
studii, organizare si coordonare 
programe de formare continua si 
proiecte educaționale 

Director/ Responsabil/ 
Președinte 

 - 

1.4 Dezvoltare de noi discipline Titular  60 
1.5 Proiecte educaționale 
(ERASMUS, Leonardo etc.) 

Director/ Responsabil  40 

Punctaj minim ”Activitatea didactică și profesională (A1)”  130 
Punctaj realizat ”Activitatea didactică și profesională (A1)” 228.61 
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2.1 Articole in Reviste cotate ISI 
Thomson Reuters si in volume 
indexate ISI Proceedings ** 

Minim 8 articole pentru 
Profesor / 
CS I din care 2 in reviste 

 295.48 
36 articole din care 12 în 
reviste cotate ISI (plus 4 
rezumate) - Îndeplinit 

2.2 Articole in reviste si volumele 
unor manifestări științifice indexate 
in alte baze de date nternaționale *, 
** 

Minim _8_ pentru profesor; 
32 articole indexate BDI  - 
Îndeplinit 

 115.50 

2.3 Articole in extenso in 
Reviste/Proceedings  
naționale/internaționale neindexate 

Se admit max. doua articole la 
aceeași ediție 

  

2.4 Proprietate intelectuala, brevete 
de invenție si inovație, etc. 

 
2.4.1 Internaționale  
2.4.2 Naționale  

2.5 Granturi/proiecte câștigate prin 
competiție 

2.5.1 Director/ Responsabil - 
Minim 2D sau 4R*** pentru 
Profesor / CS I ; 3 contracte 
Director cu CNCSIS, ANSTI 
sau UEFISCDI - Îndeplinit 

2.5.1.1 Internaționale  

2.5.1.2 Naționale 130.26 

2.5.2 Membru in echipa 2.5.2.1 Internaționale  
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2.5.2.2 Naționale  

2.6 Coordonare/ dezvoltare 
laborator/ centru cercetare 
(daca este si didactic, punctajul se 
cuantifica o singura data) 

Responsabil   

Punctaj minim ”Activitatea de cercetare (A2)” 230 
Punctaj realizat ”Activitatea de cercetare (A2)” 541.24 
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3.1 Citări in reviste ISI si BDI  3.1.1 ISI 23 
3.1.2 BDI 68.17 

3.2 Prezentări invitate in plenul 
unor manifestări științifice naționale 
si internaționale și Profesor invitat 
(exclusiv ERASMUS) 

 3.2.1 Internaționale 10 
3.2.2 Naționale 

 

3.3 Membru in colectivele de 
redacție sau comitete științifice al 
revistelor si manifestărilor 
științifice, organizator de 
manifestări științifice / Recenzent 
pentru reviste si manifestări 
științifice naționale si 
internaționale indexate ISI 

 3.3.1 ISI 40 
3.3.2 BDI 
3.3.3 Naționale si 
internaționale 
neindexate  

3.4 Experiența de management, 
analiza și evaluare in cercetare 
și/sau învățământ 

 3.4.1 Conducere 20 
 3.4.2 Membru  

3.5 Premii  3.5.1 Academia 
Romana 

 

3.5.2 ASAS, AOSR, 
academii de ramura şi 
CNCSIS 

 

3.5.3 Premii 
internaționale 

 

3.5.4 Premii naționale 
in domeniu 

 

3.6 Membru in academii, 
organizații, asociații profesionale de 
prestigiu, naționale și 
internaționale, apartenenţă la 
organizații din domeniul educației 
și cercetării 

3.6.1 Academia Romana   
3.6.2 ASAS, AOSR si academii 
de ramură 

 
 

3.6.3 Conducere asociații 
profesionale 

3.6.3.1 Internaționale 
3.6.3.2 Naționale  

3.6.4 Asociații profesionale 3.6.4.1 Internaționale  
3.6.4.2 Naționale 6 

3.6.5 Organizații în domeniul 
educaţiei şi cercetării 

3.6.5.1 Conducere  
3.6.5.2 Membru  

Punctaj minim ”Recunoașterea și impactul activității (A3)” 70 
Punctaj realizat ”Recunoașterea și impactul activității (A3)” 167.17 
Punctaj minim total 430 
Punctaj realizat total 937.02 

 
 

Candidat, 

Prof. dr. ing. Valentin Ștefan OLEKSIK 
 


