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: Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa
Nr. ActiviCrt. tatea
0

1

Didactică și profesională

1.

Categorii și restricții

Subcategorii

Criterii proprii

Gradul de
îndeplinire

2

3

4

5

6

1.1. Cărţi şi capitol de
cărţi de specialitate (cu
ISBN) – autor/coautor

1 capitol tratat internțional
= 1 carte internațională

Internațional

a. Cărţi publicate la
edituri naţionale
ca prim autor /
unic autor

b. Cărţi publicate la
edituri naţionale
ca şi coautor

Criteriu
îndeplinit

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

1.2. Cărţi şi capitol de
cărţi de specialitate (cu
ISBN) – autor/coautor

Național

5 cărţi - autor unic
2 cărţi - coautor

Internațional
Național

2.1. Articole in extenso in
reviste cotate ISI Thomson
Reuters (articole în reviste
cu factor de impact) în
calitate de autor principal

Profesor – minim 6
articole

2.2.Articole in extenso în
reviste şi volume ale unor
manifestări științifice
indexate ISI sau în alte
BDI

Profesor – minim 25
articole

Cercetare

2.

Tipul activităților

22 articole ISI autor principal

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

9 articole ISI –
coautor

Criteriu
îndeplinit

Criteriu
îndeplinit

14 articole BDI –
autor principal
sau coautor

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

Criteriu
îndeplinit

2 granturi –
director de proiect

Director de proiect:

Membru în echipa de
cercetare:

3 granturi –
membru în echipa
de cercetare

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

2.5. Proiecte educaţionale
şi de formare continuă

Director/responsabil/

4 articole
publicate în
rezumat în ultimii
5 ani

membru

3.

9 articole
publicate în
rezumat

1 proiect
educaţional membru

Recunoaşterea şi impactul activităţii

3.1 Premii
1.

„In Hoc signo
vinces” –
CNCSIS, 2002

3.2 Citări în reviste ISI şi
BDI

234 citări
(conform Google
Scholar), din care
135 în reviste ISI
fără autocitări
(conform ISI
Thomson)

3.3 Prezentări invitate în
plenul unor manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale

3.4 Profesor invitat
(exclusiv ERASMUS)

3.5 Membru în colectivele
de redacţie sau comitete

Criteriu
îndeplinit

ttiinfifice, organizator de
manifesttrri itiinlifice

l.
3,6 Recenzor pentru

revist€ gi manifestiri
$tiinfifice nationale $i
internaf ionale indexate

tst/BDt
Recenzor

lr urmltoarele

rcvNte:

l. The Journal ofAOAC
lnternational
2. Journal of Pharmaceutical
and Biomedical Analysis
3- Scientia Pharmaceutica
4. Evidence-Based
Complementary and

Altemative Medicine
5. Studia Chcmia UBB ClujNapoca
6. Clujul N4edical

3.7 Membru ln comisii de
doctorat (exclusiv

pretedinte)

2

3.8 Experienl{ de
management in cercetare

Ca director in
doud proiecte de

fi/sau invtrFment

cercetare.

3.9 Participsre efectivil la

manifestiri Stiintilice
25

- Napoca,
8.07.2016

Cluj
I

,"**,47

