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Anexa 2 a 
 

Domeniul Tezei de abilitare  INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE. 

 

 

FIŞĂ  
de îndeplinire a standardelor minimale 

 

Candidat: BREZULEANU Stejărel, domiciliul sat/com Miroslava, str. Fundacul cu tei nr. 1 , 

data naşterii: 12.03.1969 

 
I. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru susținerea tezei și acordarea  atestatului de abilitare, 

stabilite de OMECTS nr. 6560/20.12.2012, pentru Comisia INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate ca autor, 

din care: 
2 

13 

Manuale universitar/tratate/monografii publicate, în 

domeniul de doctorat, ca singur sau prim autor cu 

contribuţie de peste 50%. 

 

1 

 
6 

  

A.2. Activitatea de cercetare   

2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 

Reuters si în volume indexate ISI proceedings, în domeniul 

de doctorat 

 

6 11 

2.2. Articole în reviste si volumele unor manifestări 

stiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale. 

15 
101 

2.3 Proprietate intelectuală, brevete de invenție, tehnologii și 

produse omologate 
- 

 

2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de minim 

10 000 Euro echivalent), în domeniu de doctorat. 

Director/responsabil – minim 2 
2  

din care 1 proiect de cercetare 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau profesionale. 3 5 

3.1 Citări în reviste ISI și BDI  12 

3.2. Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv 

ERASMUS) 

 - 

3.3. Membru în colectivele de redacţie sau comitete 

ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, 

organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste 

şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

  

6 



3.4. Experienţa de management  -2005-2006 Administrator șef al 
Facultății de Agricultură Iași 

-2008 -prezent Directorul 

Departamentului AGROECONOMIE 

și membru Consiliul Facultății de 

Agricultură Iași 

-2012 -prezent   membru al 
SENATULUI USAMV IAȘI 

 
3.5. Premii   

3.6. Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale 

de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la 

organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării. 

 -Membru fondator  A.M.I.E.R. ( 
Asociaţia managerilor şi inginerilor 

economişti din România) din 2000 

-Membru OZUCA ( Oficiul Zonal 
Universitar pentru Consultanta 

Agricolă) din 2000 

-Membru  al Corpului de Experți 
Tehnici Judiciari –specializarea 

Agricultură-  Biroul de Expertize 

tehnice de pe lângă Curtea de Apel 

Iasi-2010 

-Membru SIRAR. ( Societatea de 

Istorie si Retrologie Agrară  din 
România) din 2005 

Membru Forumul Montan din 

România din 2008 

III. Condiţii minimale (punctaj) * 

 

 

Minimum de puncte prevăzut Puncte realizate de candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 100 517,2 

A2. Activitatea de cercetare 260 1319,05 

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 40 237,58 

TOTAL (A1+A2+A3) 400 2073,82 

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice comisiei 

de specialitate CNATDCU.  

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii și Anexa 14 privind 

îndeplinirea standardelor minimale prin OMECTS nr. 6560/2012. 

 

 

Data,  

02.02.2016 

 

                                                                              Candidat, 
             Prof. univ. dr. BREZULEANU Stejărel 

................................................................... 

 


