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. ILIOARA ELENA ONIGA
Nr. ActiviCrt. tatea
0

Tipul activităților

Categorii și restricții

Subcategorii

Criterii proprii

Gradul de
îndeplinire

2

3

4

5

6

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

1 capitol tratat internțional
= 1 carte internațională

Internațional

1

1.

Didactică și profesională

a.

b.

Cărți publicate la
edituri naționale
ca prim autor /
unic autor
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

Cercetare

Național

8 cărți publicate
în edituri
nationale, ca
prim- autor
5 cărți publicate
în edituri
nationale, coautor

Internațional

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

2.

Criteriu
indeplinit

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

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

1 articol ISI cu IF≥1 =
5 articole în reviste

12 capitole cărți
publicate în
edituri nationale,
co- autor

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

Criteriu
indeplinit

12 articole ISI cu
IF<1

Criteriu
indeplinit

5 articole ISI cu
IF≥1
19 articole în
reviste indexate
BDI

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
indeplinit

3 granturi
nationale
director/responsa
bil de proiect

Director de proiect:

Membru în echipa de
cercetare:

1 grant national
membru

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

54 articole
publicate în
rezumat dintre
care 30 în ultimii
5 ani

2.5. Proiecte educaţionale
şi de formare continuă

Director/responsabil/

1 proiect membru

membru

3.1 Premii

Recunoaşterea şi impactul activităţii

3.

1.
3.2 Citări în reviste ISI şi
BDI

98 citări (ISI)
163 citări
(ISI+BDI)

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
indeplinit

ştiinţifice, organizator de
manifestări ştiinţifice
1.
3.6 Recenzor pentru
reviste şi manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale indexate
ISI/BDI

Recenzor – 7
reviste

Recenzor la următoarele
reviste:

1. Clujul Medical
2. Natural Product Research
3. Journal of Pharmacy
Research
4. Central European Journal
of Biology
5. Journal of Essential Oil
Bearing Plants
6. Arabian Journal of
Chemistry
7.Merit Research Journal of
Medicine and Medical
Sciences
7.Journal of King Saud
University - Science
3.7 Membru în comisii de
doctorat (exclusiv
preşedinte)

Membru în
29comisii de
doctorat

3.8 Experienţă de
management în cercetare
şi/sau învăţământ
3.9 Participare efectivă la
manifestări ştiinţifice

Cluj – Napoca,
19.09.2016

>30

Prof.dr.Ilioara Oniga

