Anexa Nr. 2
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
în vederea obţinerii atestatului de abilitare
(în conformitate cu Anexele nr. 20, 22 şi 23 din O.M. 6560/2012,
publicat in Mon. Of. nr. 890 bis/27.12.2012)

Candidat_Conf Dr. HEDESIU MIHAELA CARMEN
Nr. ActiviCrt. tatea
0

Tipul activităților

Categorii și restricții

Subcategorii

Criterii proprii

Gradul de
îndeplinire

2

3

4

5

6

1 capitol tratat internțional
= 1 carte internațională

Internațional

Monografie/alte
carti in edituri
internationale – coautor

indeplinit

1

1.1. Cărți și capitol de
cărți de specialitate
(cu ISBN) –
autor/coautor

1.

Didactică și profesională

a.

Cărți publicate la
edituri naționale
ca prim autor /
unic autor

b. Cărți publicate la
edituri naționale
ca şi coautor

1 carte internațioanală = 3
cărți naționale
Profesor – 2 cărți din care
una ca prim autor sau unic
autor

1 carte

Național

Monografie/alte
carti in edituri
internationale – coautor

indeplinit

1 carte

1.2. Cărți și capitol de
cărți de specialitate
(cu ISBN) –
autor/coautor

Internațional
Național

Capitol in tratat
in edituri
nationale – autor
unic

indeplinit

3 capitole in 3
tratate diferite

Cercetare

2.

1.1. Articole in
extenso in reviste
cotate ISI
Thomson
Reuters (articole
în reviste cu
factor de impact)
în calitate de
autor principal
1.1. Articole in extenso în
reviste şi volume ale
unor manifestări
științifice indexate
ISI sau în alte BDI

Profesor – minim 6
articole

Profesor – minim 25
articole

1 articol ISI cu
IF<1 = 3 articole
în reviste indexate
BDI, dar nu şi
invers

6 articole ISI
Thomson - autor
principal

indeplinit

13 articole ISI
Thomson - coautor

indeplinit

10 articole BDI

1 articol ISI cu
IF≥1 = 5 articole
în reviste indexate
BDI, dar nu şi
invers
(IF=impact factor)

2.3 Granturi/proiecte
câştigate prin competiţie
(director/responsabil de
proiect)

Profesor –
minim 3
granturi/ proiecte, din care
1 ca director de proiect

Director de proiect
grant national = 1
grant
Coordonator de
proiect partener
UMF Cluj in grant
international FP7=
2 proiecte

Director de proiect:

Membru în echipa de
cercetare:

Indeplinit

Indeplinit

indeplinit
Membru in echipa de
cercetare grant
national = 4 granturi

2.4 Articole publicate în
rezumat în reviste şi
volumele unor manifestări
ştiinţifice cu ISBN sau
ISSN

Profesor – minim 8
articole, din care 3 în
ultimii 5 ani

35 lucrari

indeplinit

2.5. Proiecte educaţionale
şi de formare continuă

Director/responsabil/

Membru proiect

indeplinit

membru

3.1 Premii
Recunoaşterea şi impactul activităţii

3.

1.

POSDRU 62208

Premiul „Bilascu” al
Universităţii de
Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu”
Cluj-Napoca,
România, 2010
pentru activitatea
stiintifica;

Premiul II pentru
lucrarea poster
„Clinical,
histopathological and
imaging findings in

indeplinit

intraorbitary
extensions of
periorbital lesions”
Haba D., Dumitrescu
G., Hedesiu M., 22nd
Annual Meeting and
Refresher course,
Verona, 1-3 Oct 2009

3.2 Citări în reviste ISI şi
BDI

35 citari (Hedesiu
M)

indeplinit

131citari (Hedesiu M
& SedentexCT)
3.3 Prezentări invitate în
plenul unor manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale

Conferinta
Maramedica, 2015
Denta Oradeana
2014

nu

3.4 Profesor invitat
(exclusiv ERASMUS)

3.5 Membru în colectivele
de redacţie sau comitete
ştiinţifice, organizator de
manifestări ştiinţifice
1.

indeplinit

Coordonator:
Abstract book of
the 14th EADMFR
Congrerss Cluj
Napoca
Presedinte
congres
international: The
14th European
congress of
Academy of
maxillo-facial
radiology, ClujNapoca, 25-27
iunie, 2014
Presedinte
congres national :
Prima Conferinta
Romana de
Radiologie Orala si
maxilo-faciala,
Cluj-Napoca,

indeplinit

decembrie 2005
Presedinte
congres national :
Editia a 3-a a
Conferintei
Romane de
Radiologie Orala si
maxilo-faciala,
Cluj-Napoca,
noiembrie 2009

3.6 Recenzor pentru
reviste şi manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale indexate
ISI/BDI
Recenzor la următoarele
reviste:

1.

Clinical Oral
Investigation,
CLOI-D-11-00415

indeplinit

Clinical Oral
Investigation CLOID-11-00096 and
CLOI-D-1100096R1
Clinical Oral
Investigation CLOID-12-00543
Dentomaxillofacial
radiology journal
DMFR-D-0700008”
Dentomaxillofacial
radiology journal
DMFR-D-11-00154
Dentomaxillofacial
radiology journal
DMFR-D-12-00169

3.7 Membru în comisii de
doctorat (exclusiv

decizia nr. 22514 din
2 decembrie 2013

indeplinit

preşedinte)

decizia nr.
938/16.01.2015 din 4
februarie 2015
Universităţii de
Medicină şi
Farmacie
„Gr.T.Popa“ Iaşi nr.
18962 din
08.09.2014
UMF „Gr.T.Popa“
Iaşi nr. 18961 din
08.09.2014

3.8 Experienţă de
management în cercetare
şi/sau învăţământ

Director de
departament _Dep 1

indeplinit

Sef de disciplina
3.9 Participare efectivă la
manifestări ştiinţifice

Cluj – Napoca

2.03.2015

35 lucrari prezentate
la congrese nationale
si internationale

Semnătura

indeplinit

