
Anexa 3.1 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 

Facultatea de Agricultură 

Departamentul de Pedotehnică 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar, poz. I/29 

Disciplinele postului: Operaţii unitare în industria alimentară, Utilaje în industria alimentară, Utilaje şi 

instalații în industria alimentară, Grafică asistată pe calculator 

Domeniul postului: Agronomie 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 569 din data de 28 aprilie 2017 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

Candidat: ARSENOAIA VLAD NICOLAE, domiciliul Piatra-Neamț, str. Orhei, nr.8, bl.V3, sc. C, 

et.4, ap. 88, data naşterii: 10.03.1988 

Cerințe minime, conform legislației în vigoare și 

metodologiei proprii, aprobată de Senat  

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe Diploma de doctor în domeniul Agronomie, seria J nr. 

0022151, din 14.02.2017, emisă de Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași 

Absolvirea DPPD nivelul II Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr. 86 din 

25.03.2016, emis de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul Ingineria produselor 

alimentare, specializarea Tehnologia prelucrării 

produselor agricole, nr. 253 din 16.05.2012, emisă de 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași  

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Agronomie, specializarea MBA, nr.- din 03.04.2013, emisă 
de Universitatea Weihenstephan-Triesdorf, Germania. 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui 
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 

a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim

8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/

licenţă+Masterat): minim 8,50. 

a. 9,20

b. 9,45

Minimum 2 articole științifice publicate, în calitate de 
singur/prim autor, în domeniul postului, în reviste de 

specialitate recunoscute, cel puțin indexate BDI. 

Articole/studii științifice publicate, singur/prim autor, în 
domeniul postului:  5 

Alte realizări (granturi, studii etc.) a. Mobilitate ERASMUS Franța, 03-07.2008

b. Absolvent IEA, Facultatea de Agricultură, UȘAMV, Iași
c. Cereri depuse pentru brevete de invenție: 2

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii (anexa 6). 

Candidat, 

Dr. ing. Arsenoaia Vlad Nicolae 

Verificat, Comisie concurs: 

Prof. univ. dr. Costică AILINCĂI, USAMV Iași - președinte 

Prof. univ. dr. Ioan ȚENU, USAMV Iași - membru 

Prof. univ. dr. Radu ROȘCA, USAMV Iași - membru 

Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU, USAMV Iași - membru 

Șef lucr. dr. Dan CAZACU, USAMV Iași - membru 

Șef lucr. dr. Constantin CHIRILĂ, USAMV Iași - membru supleant 
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      Anexa 6 
UNIVERSITATEA DE Ş TIIN ŢE AGRICOLE Numele şi prenumele candidatului, 
 ŞI ME DICIN Ă VETERINAR Ă DIN IA ŞI ............................................................ 

FACULTATEA DE .......................................... Funcţia didactică : ................................. 
DEPARTAMENTUL.........................................   Vechimea în învăţământ: (N)........... ani 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 
pentru anul 2016, aprobată de Senatul Universităţii de Ştiin ţe Agricole şi  Medicină Veterinară 

"Ion Ion escu de la Brad" din Iaşi 

Criterii de apreciere Număr Punctaj 
A. Activitatea didactică 35% x (I+II) .......... 

I. Publicarea de manuale universitare, tratate şi monografii: PE.1 + 1.4 ............. 
1.1.  În edituri naţionale: ............. ................ 

1.1.1. Editate în limba română ............... ............... 
- singur autor = (100  pct. x nr. pag):100 ……… …………. 

 - colectiv autori = (100  pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori) ............ ………. 
 -  coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total …….. .......... 

 1.1.2. Editate în limbi de circulaţie internaţională ............. ............... 
- singur autor = (200  pct. x nr. pag):100 .......... .............. 

 - colectiv autori = (200   pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori) ............. ............... 
 -  coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total .......... .............. 

1.2. În edituri din străinătate (cărţi editate în limbi de circulaţie internaţională): ............. ............... 
 - singur autor = (300  pct. x nr. pag):100 .......... .............. 
 - colectiv autori = (300  pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori) ............. ............... 
 - coordonator lucrare = +20% din puctajul total .......... .............. 

1.3. Litografiate (teză de doctorat/ suporturi de studiu/alte cărţi de specialitate 
fără ISBN):  

…….. …….. 

 1.3.1. Publicate în limba română ............. ............... 
 - singur autor = (30 puncte x nr. pag) :100 .......... .............. 
 - colectiv autori = (30 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori/%) …………. ............... 

 - coordonator lucrare = +20% din puctajul total …………. ............... 

 1.3.2. Publicate în limbi de circulaţie internaţională ............. ............... 
- singur autor = (40 pct. x nr. pag):100 .......... .............. 

 - colectiv autori = (40 pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori) ............. ............... 
 -  coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total .......... .............. 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.1 = (1.1+1.2+1.3) : N ani vechime în 
învăţământ  x 5 ani 

.........

1.4.– Publicate în ultimii 5 ani: …….. ......... 
 1.4.1. În edituri naţionale …….. ......... 

a. Editate în limba română
 - singur autor/prim autor/coordonator = (10 puncte x nr.pag):100 ......... ......... 
 - colectiv autori = (10 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori) ......... ......... 

b. Editate în limbi de circulaţie internaţională
 - singur autor/prim autor/coordonator = (15 puncte x nr.pag):100 
 - colectiv autori = (15 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori) 

       1.4.2. În edituri din străinătate (cărţi editate în limbi de circulaţie 
internaţională): …….. ......... 

Arsenoaia Vlad Nicolae

Agricultură
Pedotehnică 5

Dr. ing.

33,50
95,70

1

1
1

95,70

95,70
95,70

95,70
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 - singur autor/prim autor/coordonator = (30 puncte x nr.pag):100 ......... ......... 
 - colectiv autori = (30 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori) ......... ......... 

II. Publicarea de alte căr ţi de nivel universitar (caiete de lucrări practice,
îndrumătoare etc): PE.2+2.3 

......... 

2.1. În edituri: …….. ......... 
- singur autor = (40 puncte x nr. pag) :100 ......... ......... 
- colectiv autori = (40 puncte x nr. pag) :(100 x nr. autori) ......... ......... 
- coordonator lucrare = +20% din puctajul total ......... ......... 

2.2. Litografiate: …….. ......... 
- singur autor = (20 puncte x nr. pag) :100 ......... ......... 
- colectiv autori = (20 puncte x nr. pag) :(100 x nr. autori) ......... ......... 
- coordonator lucrare = +20% din puctajul total …….. …….. 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.2=(2.1+2.2) : N ani vechime în învăţământ 
x 5 ani 

…….. 

2.3 Publicate în ulitimii 5 ani: …….. 
a.- În editură …….. …….. 

 - singur autor/prim autor/coordonator = (8 puncte x nr. pag) :100 ......... ......... 
 - colectiv autori = (8 puncte x nr. pag) :(100 x nr. autori/%) ......... ......... 

B. Activitatea de cercetare 45% x (III+IV+V+VI+VII) 
III. Granturi ş i contracte de cercetare ştiin ţifică, extensie, formare resurse umane și
dezvoltare  câştigate prin  competiţie şi derulate prin USAMV din Iaşi, în ultimii 10 ani. 
Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate* PE+3.9:  
PE= (  3.1+3.2+3.3+3.4 +3.5+3.6+3.7+3.8) : 10 ani x 5 ani; (Vpi – valoarea 
proiectului/contractului calculată în EURO, la cursul de schimb euro/leu din perioada 
derulării grantului). 
3.1. Valoarea contractului: ≤  10.000 EURO 

 - director/responsabil partener:  100 puncte/contract 
- membru în colectivul de cercetare: 20 puncte/contract 

3.2. Valoarea contractului: 10.001 – 100.000 EURO 

 - director/responsabil partener:  ( )
000.100

100 100
1

pi
n

i

V
+∑

=

- membru în colectivul de cercetare:  ( )
000.100

2020
1

pi
n

i

V
+∑

=

3.3. Valoarea contractului: 100.001 – 500.000 EURO 

 - director/responsabil partener:  ( )
000.500

100200
1

pi
n

i

V
+∑

=

- membru în colectivul de cercetare: ( )
000.500

2040
1

pi
n

i

V
+∑

=

3.4. Valoarea contractului: 500.001 – 1.000.000  EURO 

 - director/responsabil partener:  ( )
000.000.1

200300
1

pi
n

i

V
+∑

=

- membru în colectivul de cercetare: ( )
000.000.1

4060
1

pi
n

i

V
+∑

=

3.5. Valoarea contractului: 1.000.001  –10.000.000  EURO 

 - director/responsabil partener:  ( )
000.000.10

300500
1

pi
n

i

V
+∑

=

- membru în colectivul de cercetare: ( )
000.000.10

80100
1

pi
n

i

V
+∑

=

95,23

64,66

1 26,58

1 26,58

1 45,26

1 45,26
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3.6. Valoarea contractului: >10.000.000 EURO 

 - director/responsabil partener:  ( )
000.000.10

000.000.10
800800

1

−
+∑

=

pi
n

i

V

- membru în colectivul de cercetare: ( )
000.000.10

000.000.10
100180

1

−
+∑

=

pi
n

i

V

3.7. Pentru granturi/contracte de cercetare câștigate prin competiții naționale și 
internaționale se acordă suplimentar 50% din punctajul calculat. 
3.8. Punctajul obținut de directorul de proiect, la contractele de parteneriate câștigate 
prin competiții naționale și internaționale, se majorează cu 20%. 
3.9. Pentru granturi/contracte din ultimii 5 ani se acordă suplimentar 15% din 
punctajul calculat 
IV. Lucrări ş tiin ţifice: PE4+4.6 ......... 
4.1. - În reviste cotate CNCSIS (categoria B) ......... ......... 

– singur autor: 10 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor: 10 puncte/lucrare:nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator): +3 puncte/lucrare ......... ......... 

4.2. - În reviste recenzate în BDI** (ex. CABI, Pubmed, Scopus etc.) ......... ......... 
– singur autor:  20 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  20 puncte/lucrare:nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator):  +6 puncte/lucrare ......... ......... 

4.3. - În reviste cotate ISI ......... ......... 
a. Lucrări publicate în rezumat (abstract) ......... ......... 

– singur autor: 20 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  20 puncte/lucrare:nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator):  +6 puncte/lucrare ......... ......... 

b. Lucrări publicate în extenso (full text papers) ......... ......... 
b.1 în reviste fără  factor de impact ......... ......... 

– singur autor:  60 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  60 puncte/lucrare: nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator)- +20 puncte/lucrare ......... ......... 

b.2 în reviste cu  factor de impact (FI<1) ......... ......... 
– singur autor: 100 +50 x FI puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  100 +50 x FI  puncte/lucrare: nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator) :  +30 puncte/lucrare ......... ......... 

b.3 în reviste cu  factor de impact (FI≥1) ......... ......... 
– singur autor:  100 +100 x FI puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  100 +100 x FI  puncte/lucrare: nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator): +60 puncte/lucrare ......... ......... 

b.4 în volumele conferinţelor indexate  - ISI Proceedings ......... ......... 
– singur autor:  60 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  60 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator) : + 15 puncte/lucrare ......... ......... 

4.4. - În  volume ale unor Congrese/Conferinţe internaţionale pe domenii (cu 
ISBN/ISSN) 

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

– singur autor:  50 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  50 puncte/lucrare :nr. autori ......... ......... 
– prim autor (coordonator):  + 12 puncte/lucrare ......... ......... 

4.5. - În volume ale altor manifestări ştiintifice naţionale (cu ISBN/ISSN) ......... ......... 
– singur autor:  20 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  20 puncte/lucrare :nr. autori ......... ......... 

2 35,92

2 10,78
141,98

6 45,00

6 27,00
3 18,00

4 61,98

4 37,98
2 24,00
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– prim autor (coordonator) :  + 6 puncte/lucrare ......... ......... 
Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.4=(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) : N 
ani vechime x 5 ani 
4.6. – Lucrări  publicate în ultimii 5 ani: ......... ......... 

a. În reviste şi volume ISI (full text papers) ......... ......... 
– singur autor/prim autor/coordonator:  10 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautori:  5 puncte/lucrare ......... ......... 

b.În reviste recenzate în BDI, abstracte în reviste ISI şi volume ale unor 
congrese/conferinţe internaţionale 

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

– singur autor/prim autor/coordonator:  5 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautori:  2 puncte/lucrare ......... ......... 

V. Căr ţi/prototipuri/brevete/etc premiate: ......... 
- în ţară: 80 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 
- în străinătate: 150 puncte/lucrare: nr. autori ......... ......... 
 - cărţi recenzate în străinătate:  30 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 

VI. Lucr ări ş tiin ţifice premiate: ......... 
- în ţară - 20 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 
- în străinătate - 40 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 

VII. Brevete, invenţii, omologare de soiuri sau hibrizi, produse etc. : ......... 
- cereri depuse:  20 puncte/caz x nr. cazuri : nr. autori ......... ......... 
- cereri aprobate: ......... ......... 

- ţară:  150 puncte/fiecare caz : nr. autori ......... ......... 
- în străinătate:  250 puncte/fiecare caz : nr. autori ......... ......... 

C. Prestigiul profesional 20% x (VIII+ IX+X+XI+XII+XIII+XIV) 
VIII. Membru activ în academii (ultimii 5 ani) ......... 

în ţară:-  Academia Română –100 puncte x nr. ani ......... ......... 
 - Academii de ramură (ASAS etc) :  50 puncte x nr. ani ......... ......... 

în străinătate - Academii de specialitate recunoscute științific la 
nivel mondial:                       60 puncte x nr. ani 

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

IX. Membru activ al unor societăţi (asociaţii) ş tiin ţifice sau profesionale ......... 
 (ultimii 5 ani):  

- în ţară: 10 puncte/fiecare societate (asociaţie) x nr. ani ......... ......... 
- în străinătate: 20 puncte/fiecare societate (asociaţie) x nr. ani ......... ......... 

X. Membru în colegiul de redacţie al unor edituri, reviste de specialitate: ......... 
- în ţară:  25 puncte/fiecare caz ......... ......... 
- în străinătate:  50 puncte/fiecare caz ......... ......... 

XI. Membru în comisii (ultimii 5 ani): ......... ......... 
-  naţionale-ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS etc: 100 puncte 

x nr. ani 
......... ......... 

- licenţă/diplomă/dizertaţie : 10 puncte x nr. ani ......... ......... 
XII. Evalu ări (din anul 2015): ......... ......... 

- studenţi:  media  ...  x 10 pct. ......... ......... 
- colegi:  media  ....  x 10 pct. ......... ......... 
- dir. departament: media …. x 10 pct. ......... ......... 

XIII. Cit ări în reviste cotate ISI (fără autocitări) ......... ......... 
- în reviste cu FI≥1: 60x FI: nr. autori ......... ......... 
- în reviste cu FI<1: 30x FI: nr. autori ......... ......... 

XIV. Alte activităţi – (ultimii 5 ani): ......... 

- membru în conducerea unor Acad./Soc./Asoc. ştiinţifice, profesionale : 
- naţionale (30 puncte x nr.) 

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

106,98
35,00

35,00

5 25,00
5 10,00

5,00
1 5,00

4,00

1 20,00

1 20,00



Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 

Iaşi, 700490, România 

T: +40 232 407.407 

F: +40 232 260.650 

www.uaiasi.ro 

rectorat@uaiasi.ro 

- internaţionale (60 puncte x nr.) 
......... ......... 

- membru în structurile de conducere ale USAMV din Iaşi (Senat, Consiliul 
de administrație, Biroul Consiliului facultății, Dir. departament: (60 puncte x nr.ani) 

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

- organizator de manifestări ştiinţifice: preşedinte/vicepreşedinte/ membru 
în comitet de organizare/membru în comitet ştiinţific 

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

- naţionale (30/20/15/15 puncte x nr.) 
......... ......... 

- internaţionale (60/40/30/30 puncte x nr.) 
......... ......... 

 - moderator la manifestări ştiinţifice 
......... ......... 

- naţionale (10 puncte x nr.) 
......... ......... 

- internaţionale (20 puncte x nr.) 
......... ......... 

- conducător ştiinţific doctorat - 25 puncte x nr. ani ......... ......... 

- teze în cotutelă/îndrumare doctoranzi străini în stagiu - 50 puncte x nr. 
doctoranzi 

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

- îndrumare studenţi străini în stagiu - 10 puncte x nr.studenţi 
......... ......... 

       - îndrumări lucrări de licenţă/diplomă/disertaţie: 5 puncte x 
nr. lucrări  (maxim 5 lucr./an)  

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

 - referent ştiinţific comisii de doctorat/reviste ştiinţifice: ......... ......... 

 - naţionale (20 puncte x nr.) ......... ......... 

 - internaţionale (50 puncte x nr.) ......... ......... 

TOTAL A+B+C 

NOTA :1. La prezenta grilă se vor anexa următoarele : lista manualelor, îndrumătoarelor pe categorii de 
publicare  (autor(i), titlu; anul apariţiei, editura, ISBN, nr. de pagini, nr. de puncte rezultat din calcul); lista 
contractelor de cercetare câştigate (finanţator, cod/nr./an, titlu, colectiv cercetare ); lista lucrărilor ştiinţifice 
publicate (autor(ii), titlu, an, revista în care a fost publicată, locul, ISSN, pag., nr. de puncte rezultat din calcul); 
lista cărţilor/lucrărilor premiate (titlu, an, denumire premiu, instituţia/organismul ce l-a acordat) ; xerocopii 
pentru criteriile 5, 6, 7, 13 şi 14; listele pentru criteriile 8 ,9, 10, 11; pentru lucrările ISI se precizează link-ul 
unde pot fi vizualizate; alte documente justificative; pentru criteriul 12, media reprezintă transpunerea pe scara 
de 1 la 10 a evaluării (după caz) ; 

1.1. Pentru căr ți: calculul se efectuează la formatul de tip academic (pagina: 17x24 cm, un spațiu 
între rânduri, font size 11; 30 rânduri pe pagină); orice alt format se va converti la cel academic, pe baza unor 
coeficienți. 

2. Orice activitate cuantificată prin puncte trebuie să fie justificată printr-un document .
3. Manifestare ştiin ţifică internaţională: cea la care există colectiv de organizare internaţional, toate

activităţile ştiinţifice se desfăşoară în engleză, iar ponderea participanţilor din străinătate de min. 50% din 
numărul total al participanţilor. 

4. Listele revistelor cotate ISI şi a celor din categoria B/B+ pot fi consultate pe site-urile
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D, respectiv, www.cncs.ro. 

5. Articolele publicate în reviste cotate ISI pot fi căutate prin site-ul : www.webofknowledge.com.
6. Lista contractelor de cecetare va fi vizată de DCITT şi de Departamentului financiar contabil, prin

care să se confirme derularea acestora prin USAMV din Iaşi şi valoarea bugetelor proiectelor (Vpi). 
7. * = Punctajul echivalent se calculează numai pentru vechimea mai mare de 5 ani. 
8. ** = BDI din ordinele de ministru privind aprobarea criteriilor minime pentru conferentiar/profesor

Data, Semnătura, 

132,73

19.05.2017



UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN IASI Arsenoaia Vlad Nicolae

FACULTATEA Agricultura Dr. ing.

DEPARTAMENTUL Pedotehnică Vechimea in invatamant (N) 5 ani

CRITERII DE APRECIERE REALIZARE PROFESIONALA Nr. Autori Numar Punctaj

A. ACTIVITATEA DIDACTICA 35% * (I+II) 33.50

I. Publicarea de manuale universitare, tratate si monografii PE.1+1.4 95.70

Total 1.1. 0.00

Total 1.1.1. 0 0.00

singur autor = (100 pct. * nr. pagini):100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori = (100 pct. * nr. pagini):(100*nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 1.1.2. 0.00

singur autor = (200 pct. * nr. pagini):100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori = (200 pct. * nr. pagini):(100*nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 1.2. 0.00

singur autor =  (300 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori =  (300 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

1.1. In edituri 

nationale

1.1.2. Editate in 

limbi de 

circulatie 

internationala

1.1.1. Editate in 

limba romana

1.2. In edituri din 

strainatate (carti 

editate in limbi de 

circulatie 

internationala)



0.00

0.00

Total 1.3. 95.70

Total 1.3.1. 95.70

singur autor =  (30 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 95.70
„Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru uscarea 

semințelor de cereale și plante tehnice”, 2016, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi - teza de 

doctorat 319 95.70

0.00

colectiv autori =  (30 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. Autori/%) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 1.3.2. 0.00

singur autor =  (40 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori =  (40 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

0.00

0.00

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate* PE.1=(1.1+1.2+1.3):N ani vechime in invatamant * 5 ani 95.70

Total 1.4. 0.00

Total 1.4.1. 0.00

a. Editate in limba romana 0.00

singur autor /prim autor/coordonator =  (10 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori =  (10 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

b. Editate in limbi de circulatie internationala 0.00

singur autor /prim autor/coordonator =  (15 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

1.4.1. In edituri 

nationale

1.2. In edituri din

strainatate (carti

editate in limbi de

circulatie

internationala)

1.3.1. Publicate 

in limba romana

1.3.2. Publicate 

in limbi de 

circulatie 

internationala

1.4. Publicate in 

ultimii 5 ani

1.3. Litografiate 

(teza de doctorat 

/ suporturi de 

studiu/alte carti 

de specialitate 

fara ISBN)



0.00

0.00

colectiv autori =  (15 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

Total 1.4.2. 0.00

singur autor /prim autor/coordonator  =  (30 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori =  (30 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

II. Publicarea de alte carti de nivel universitar (caiete de lucrari practice, indrumatoare etc.):PE.2+2.3 0.00

Total 2.1. 0.00

singur autor =  (40 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori =  (40 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 2.2. 0.00

singur autor =  (20 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

0.00

0.00

colectiv autori =  (20 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

coordonator lucrare = +20% din pct. total Punctaj lucrare 0.00

0.00

0.00

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate* PE.2=(2.1+2.2):N ani vechime in invatamant * 5 ani 0.00

Total 2.3. 0.00

a. In editura 0.00

singur autor/prim autor/coordonator  =  (8 pct. * nr. pagini) : 100 Nr. Pagini 0.00

2.1. In edituri

1.4.1. In edituri

nationale

1.4.2. In edituri 

din strainatate 

(carti editate in 

limbi de 

circulatie 

internationala)

2.2. Litografiate

2.3. Publicate in 

ultimii 5 ani

1.4. Publicate in

ultimii 5 ani



0.00

0.00

colectiv autori =  (8 pct. * nr. pagini) : (100 * nr. autori) Nr. Pagini Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

NOTA

2. Orice activitate cuantificată prin puncte trebuie să fie justificată printr-un document.

5. Articolele publicate în reviste cotate ISI pot fi căutate prin site-ul : www.webofknowledge.com.

7. * = Punctajul echivalent se calculează numai pentru vechimea mai mare de 5 ani.

8. Pentru contractele de cercetare câștigate prin competiții naționale și internaționale punctajul obținut se înmulțește cu 1,5.

9. Punctajul obținut de directorul de proiect, la contractele de parteneriate câștigate prin competiții naționale și internaționale, se majorează cu 20%.

6. Lista contractelor de cecetare va fi vizată de DCITT şi de Departamentului financiar contabil, prin care să se confirme derularea acestora prin USAMV din

Iaşi şi valoarea bugetelor proiectelor (Vpi).

1. La prezenta grilă se vor anexa următoarele : lista manualelor, îndrumătoarelor pe categorii de publicare  (autor(i), titlu; anul apariţiei, editura, ISBN, nr. de

pagini, nr. de puncte rezultat din calcul); lista contractelor de cercetare câştigate (finanţator, cod/nr./an, titlu, colectiv cercetare ); lista lucrărilor ştiinţifice 

publicate (autor(ii), titlu, an, revista în care a fost publicată, locul, ISSN, pag., nr. de puncte rezultat din calcul); lista cărţilor/lucrărilor premiate (titlu, an, 

denumire premiu, instituţia/organismul ce l-a acordat) ; xerocopii pentru criteriile 5, 6, 7, 13 şi 14; listele pentru criteriile 8 ,9, 10, 11; pentru lucrările ISI se 

precizează link-ul unde pot fi vizualizate; alte documente justificative; pentru criteriul 12, media reprezintă transpunerea pe scara de 1 la 10 a evaluării (după 

caz)

1.1. Pentru cărți: calculul se efectuează la formatul de tip academic (pagina: 17x24 cm, un spațiu între rânduri, font size 11; 30 rânduri pe pagină); orice alt 

format se va converti la cel academic, pe baza unor coeficienți.

4. Listele revistelor cotate ISI şi a celor din categoria B/B+ pot fi consultate pe site-urile http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D,

respectiv, www.cncs.ro

3. Manifestare ştiinţifică internaţională : cea la care există colectiv de organizare internaţional, toate activităţile ştiinţifice se desfăşoară în engleză, iar

ponderea participanţilor din străinătate de min. 50% din numărul total al participanţilor

2.3. Publicate in

ultimii 5 ani
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UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN IASI Arsenoaia Vlad Nicolae

FACULTATEA Agricultura Dr. ing.

DEPARTAMENTUL Pedotehnică Vechimea in invatamant (N) 5 ani

CRITERII DE APRECIERE REALIZARE PROFESIONALA Nr. Autori Numar Punctaj

B. Activitatea de cercetare 45% * (III+IV+V+VI+VII), 95.23

III. Granturi si contracte de cercetare stiintifica, extensie, formare castigate prin competitie si derulate prin USAMV din Iasi, in ultimii 10 ani.  PE.+3.9 64.66

Total 3.1. 0.00

Director/responsabil partener: 100 puncte/contract 0.00

0.00

0.00

Membru in colectivul de cercetare: 20 puncte/contract 0.00

0.00

0.00

Total 3.2. 26.58

Director/responsabil partener 
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Membru in colectivul de cercetare
Valoare contract

26.58

0.00

PN-II  nr.158/2014-2015, Tehnologii si echipamente inovative pentru 

implementarea in agricultura irigata a conceptului modern de 

fertirigație (FERTIRIG) 32900 26.58

0.00

Total 3.3. 45.26

Director/responsabil partener
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Membru in colectivul de cercetare

Valoare contract 45.26

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate *: PE=(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8):10 ani*5 ani; (Vpi - valoarea proiectului/contractului calculata in EURO, la 

cursul de schimb din perioada derularii grantului)

3.1. Valoarea 

contractului: 

<=10.000 EURO

3.2. Valoarea 

contractului: 

10.001 -100.000 

EURO

3.3. Valoarea 

contractului: 

100.001 - 500.000 

EURO
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Contract PN-III  nr.1357/2016-2018, Dezvoltarea unui nou model 

inovativ de uscător vertical cu recuperare de căldură pentru 

deshidratarea semințelor de cereale 131500 45.26

0.00

Total 3.4. 0.00

Director/responsabil partener:
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Membru in colectivul de cercetare: 
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Total 3.5. 0.00

Director/responsabil partener: 

Valoare contract 0.00

0.00

0.00

Membru in colectivul de cercetare: 
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Total 3.6. 0.00

Director/responsabil partener: 
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Membru in colectivul de cercetare: 
Valoare contract

0.00

0.00

0.00

Puntaj grant/contract
35.92

PN-II  nr.158/2014-2015, Tehnologii si echipamente inovative pentru implementarea in agricultura irigata a conceptului modern de fertirigație (FERTIRIG)26.58 13.29

Contract PN-III  nr.1357/2016-2018, Dezvoltarea unui nou model inovativ de uscător vertical cu recuperare de căldură pentru deshidratarea semințelor de cereale45.26 22.63

0.00

3.6. Valoarea 

contractului: > 

10.000.000 EURO

3.3. Valoarea

contractului:

100.001 - 500.000 

EURO

3.4. Valoarea 

contractului: 

500.001 - 

1.000.000 EURO

3.5. Valoarea 

contractului: 

1.000.001 - 

10.000.000 EURO

3.7. Pentru granturi/contracte de cercetare castigate prin competitii nationale si internationale se acorda 

suplimentar 50% din punctajul calculat
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Puntaj contract
0.00

0.00

0.00

Puntaj contract
10.78

PN-II  nr.158/2014-2015, Tehnologii si echipamente inovative pentru implementarea in agricultura irigata a conceptului modern de fertirigație (FERTIRIG)26.58 3.99

Contract PN-III  nr.1357/2016-2018, Dezvoltarea unui nou model inovativ de uscător vertical cu recuperare de căldură pentru deshidratarea semințelor de cereale45.26 6.79

0.00

IV. Lucrari stiintifice: PE4+4.6 141.98

Total 4.1. 0.00

singur autor = 10 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

coautor:  10 pct./lucrare : nr. autori Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

prim autor (coordonator) = +3 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 4.2. 45.00

singur autor = 20 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

coautor:  20 pct./lucrare : nr. autori Nr. Autori 27.00

V.N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roșca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu, 2015, 

Research Regarding the Influence of Drying Agent’s Speed and 

Temperature on the Work Process of Corn Dehydration, Buletin USAMV 

Cluj-Napoca, series Agriculture 72(2)/2015  ISSN 1843-5246;  p.321-327;  5 4.00
V. N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roşca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu, 2015,

Studies regarding energy consumption variation and drying time for corn

seed in laboratory conditions, Lucrări Ştiinţifice – vol. 58 (1) 2015, seria

Agronomie p. 33-36. 5 4.00
C. V. Zăpodeanu, I.Țenu, P. Cârlescu, V. N. Arsenoaia, 2015, The 

influence of constructive and functional parametres of the brushing

machine on cleaning operation of wheat see ds for grinding, Lucrări

Ştiinţifice – vol. 58 (1) 2015, seria Agronomie p. 189-194; 4 5.00

3.8.  Punctajul obtinut de directorul de proiect, la contractele de parteneriate castigate prin competitii 

nationale si internationale, se majoreaza cu 20%

3.9.  Pentru granturi/contracte din ultimii 5 ani se acorda suplimentar 15% din punctajul calculat

4.1 In reviste 

cotate CNCSIS 

(categoria B)

4.2. In reviste 

recenzate in BDI 

(ec. CABI, 

Pubmed, Scopus 

etc.)

 
000.100
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Arsenoaia V. N., Țenu I., Cârlescu P., Roșca R., Zăpodeanu C. V., 2016 - 

Studies regarding the influence of the drying process technological 

parameters on the corn seed quality. Buletinul Lucrărilor Ştiințifice, seria 

Agronomie, 59(2), pp. 373-376. 5 4.00

Zăpodeanu C., Țenu I., Cârlescu P. M., Arsenoaia V. N., 2016 - Researches 

regarding the optimization of the opperating process of wheat debranning for 

grinding. Revista Lucrări Ştiințifice, seria Agronomie, 59(2), pp. 159-162. 4 5.00

Chiran A., Gîndu E., Arsenoaia V. N., Drobotă B., 2012 - Crop structure 

optimization, the way to ensure economic efficiency in vegetal production 

(case study at S.C. Agricola Beesarsen S.R.L., Dochia, Neamț county). 

Revista Lucrări Știinţifice, seria Agronomie USAMV Iaşi, 55(1), pp. 71-76. 4 5.00

0.00

prim autor (coordonator) = +6 pct./lucrare 18.00

V.N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roșca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu, 2015, 

Research Regarding the Influence of Drying Agent’s Speed and 

Temperature on the Work Process of Corn Dehydration, Buletin USAMV 

Cluj-Napoca, series Agriculture 72(2)/2015  ISSN 1843-5246;  p.321-327;  5 6.00
V. N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roşca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu, 2015,

Studies regarding energy consumption variation and drying time for corn

seed in laboratory conditions, Lucrări Ştiinţifice – vol. 58 (1) 2015, seria

Agronomie p. 33-36. 5 6.00
Arsenoaia V. N., Țenu I., Cârlescu P., Roșca R., Zăpodeanu C. V., 2016 - 

Studies regarding the influence of the drying process technological 

parameters on the corn seed quality. Buletinul Lucrărilor Ştiințifice, seria 

Agronomie, 59(2), pp. 373-376. 5 6.00

0.00

Total 4.3. 0.00

Total 4.3.a 0.00

singur autor = 20 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

coautor:  20 pct./lucrare : nr. autori Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

prim autor (coordonator) = +6 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

b. Lucrări publicate în extenso (FULL TEXT PAPER)  Total 4.3.b 0.00

4.3. In reviste 

cotate ISI a. Lucrari

publicate in 

rezumat 

(ABSTRACT)

4.2. In reviste 

recenzate in BDI

(ec. CABI, 

Pubmed, Scopus

etc.)



Total 4.3.b.1. 0.00

singur autor = 60 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

coautor:  60 pct./lucrare : nr. autori Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

prim autor (coordonator) = +20 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 4.3.b.2. 0.00

singur autor = 100 + 50*FI puncte/lucrare F.I. Revista 0.00

0.00

0.00

coautor:  (100 +50*FI puncte/lucrare) : nr. autori Nr. Autori F.I. Revista 0.00

0.00

0.00

prim autor (coordonator) = +30 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 4.3.b.3. 0.00

singur autor = 100 + 100*FI puncte/lucrare F.I. Revista 0.00

0.00

0.00

coautor:  (100 + 100*FI puncte/lucrare) : nr. autori Nr. Autori F.I. Revista 0.00

0.00

0.00

prim autor (coordonator) = +60 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 4.3.b.4. 0.00

singur autor = 60 puncte/lucrare 0.00

0.00

0.00

coautor:  60 puncte/lucrare : nr. autori Nr. Autori 0.00

0.00

0.00

4.3. In reviste 

cotate ISI

b.1. în reviste 

fără  factor de 

impact 

b.2. în reviste 

cu  factor de 

impact (FI<1) 

b.3. în reviste 

cu  factor de 

impact (FI≥1) 

b.4. în 

volumele 

conferinţelor 

indexate  - ISI 

Proceedings



prim autor (coordonator) = +15 pct./lucrare 0.00

0.00

0.00

Total 4.4. 61.98

singur autor = 50 puncte/lucrare 0.00

0.00

0.00

coautor:  50 puncte/lucrare : nr. autori Nr. Autori 37.98
Arsenoaia V., Cârlescu P., Țenu I., Roșca R., 2016, Research regarding the 

influence of drying technological parameters on the quality of wheat seeds , 

Modern Technology in the Food Industry- International Conference 

Chișinau, Section I, Modern processes and equipment in the food industry, 

p. 13-18, ISBN 978-9975-87-138-9 4 12.50
V. Arsenoaia, P. Cârlescu, O. Corduneanu, A. Diaconu, I. Ţenu, 2016, CFD 

simulation of the hot air flow used for cereal seed drying, International 

Conference of Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, Calimănești, 

Proceedings of 2016, pag. 298 – 302, ISSN 1454 – 8003 5 10.00

A. Diaconu, I. Ţenu, P. Cârlescu, R. Roşca, V. Arsenoaia, O. Corduneanu, 

2016, CFD modeling of the operating process for sprayers in vine 

plantations, with recovery of the dispersed pesticide liquid , International 

Conference of Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, Calimănești, 

Proceedings of 2016, pag. 319 – 325, ISSN 1454 – 8003 6 8.33
O. Corduneanu, I. Ţenu, P. Cârlescu, R. Roşca, A. Diaconu, V. Arsenoaia, 

G. Șovăială, 2016, Research on the influence of drip fertigation on a sweet 

pepper and tomato production in a tunnel , International Conference of 

Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, Calimănești,  Proceedings of 2016, 

pag. 351 – 357, ISSN 1454 – 8003; 7 7.14

0.00

prim autor (coordonator) = +12 pct./lucrare 24.00
Arsenoaia V., Cârlescu P., Țenu I., Roșca R., 2016, Research regarding the 

influence of drying technological parameters on the quality of wheat seeds , 

Modern Technology in the Food Industry- International Conference 

Chișinau, Section I, Modern processes and equipment in the food industry, 

p. 13-18, ISBN 978-9975-87-138-9 4 12.00
V. Arsenoaia, P. Cârlescu, O. Corduneanu, A. Diaconu, I. Ţenu, 2016, CFD 

simulation of the hot air flow used for cereal seed drying, International 

Conference of Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, Calimănești, 

Proceedings of 2016, pag. 298 – 302, ISSN 1454 – 8003 5 12.00
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