
Anexa 2a 
 

 

Domeniul tezei de abilitare: Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

 

FIŞA 
de îndeplinire a standardelor minimale  

 
Candidat: ............. UNGUREANU George.............., domiciliul Iasi, Al. Tudor Neculai, Nr.21, Bl. 953. 

Sc. A. Ap. 3, data naşterii 05.03.1969 

 

I. Standarde şi condiții minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei și acordarea 

atestatului de abilitare, stabilite prin OMENCS nr. 6129/20.12.2016, pentru Comisia Ingineria 

resurselor vegetale și animale 

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

1.1. Cărți şi capitole în cărți de specialitate 

cu ISBN: 
3, din care la 2 prim autor 

cu contribuție de peste 

50%. 

Cel puțin o carte publicată 

după ultima promovare 

după ultima promovare / 

ultimii 5 ani 

9 

A.2. Activitatea de cercetare   

2.1. Articole în extenso în reviste cotate ISI 

Thomson Reuters, în volume ISI 

proceedings și brevete de invenție indexate 

Web of Science-Derwent, în domeniul de 

doctorat 

8 

din care: 4 articole 

publicate în reviste ISI cu 

factor de impact; 

La 4 lucrări ISI să fie 

singur/prim autor/autor 

corespondent/ 

coordonator, din care 3 

articole să fie cotate ISI. 

 

 

Minim 3 articole să fie 

publicate după ultima 

promovare/ultimii 5 ani. 

24 din care:  
11 articole publicate in 

reviste ISI cu factor impact; 
La 8 lucrări ISI este singur 

prim autor/ 

autor corespondent/ din 
care 11 articole sunt ISI. 

 
 

19 articole sunt publicate 

după ultima 

promovare/ultimii 5 ani, 

din care 11 articole sunt ISI. 
 
 

2.2. Articole în reviste și volumele unor 

manifestări științifice indexate în alte baze de 

date internaționale (BDI). 

30, din care minim 25 ca 

singur/prim autor 
147 

2.3. Proprietate intelectuală, brevete de 

invenție, tehnologii și produs omologate 
-  

2.4 Granturi/proiecte câștigate prin 

competiție inclusiv proiecte de 

cercetare/consultanță (valoare de minim 

10000 Euro echivalent), în domeniul de 

Director/responsabil – 

minim 2, din care 1 proiect 

de cercetare în domeniul de 

abilitare 

4  
din care  

 1 proiect de cercetare în 

domeniul de abilitare 






