
Nr. crt.

1 A4= 1.21

2 A6= 0.45

3 A10= 1.14

A= 2.80

Nr. crt.

1 I= 7.15

2 P= 11.34

Nr. crt.

1 C= 194.88

2 h= 18
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Indicatori

Necesar 

Abilitare Realizat Realizat (%) Punctajul total CNATDCU: T= A+P/2+I/2+C/20+h/5

A 2 2.80 140.09

I 4 7.15 178.83

P 4 11.34 283.60

C 40 194.88 487.20                         04.12.2017
h 10 18 180.00

T 12 25.39 211.62

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vederea obţinerii atestatului de abilitare
în conformitate cu Anexa nr. 3 din Ordinul MENCS 6129/20.12.2016

Candidat Conf. dr. Petru PĂŞCUŢĂ

Citări în reviste ștințiifice cu factor de impact care se regăsesc în InCites Journal Citation Reports sau în cărți în edituri recunoscute Web of Science. Nu se 

iua în considerare citările provenite din articole care au ca autor sau coautor candidatul.

Indicele Hirsch

1. Activitatea didactică și profesională

2. Activitatea de cercetare 

Tipul activităților

Tipul activităților

Tipul activităților

Articole ștințiifice originale în extenso ca autor

Articole științifice originale în extenso ca prim autor sau autor corespondent, conform mențiunilor de pe articol. Nu se iau în considerare articolele la care 

autorii sunt indicați în ordinea alfabetică a numelui și candidatul este prim-autor exclusiv datorită numelui acestuia și ordonării alfabetice. În cazul 

publicațiilor HEPP (High Energy Particle Physics) cu număr mare de autori, dacă articolul are la bază o notă internă a cărei aprobare în vederea trimiterii la 

publicare a fost suținută de către autor, atunci autorul este considerat prim autor.

Cărți, manuale, îndrumare de laborator în edituri naționale sau alte edituri internaționale ca autor, note interne, prezentări susținute pentru aprobarea 

analizelor de date încadrul colaborărilor mari

Lucrări in extenso (cel puţin 3 pagini) publicate în Proceedings-uri indexate ISI

Director/responsabil pentru proiecte de cercetare în valoare Vi euro câştigate prin competiţie naţională sau internaţională (proiectele de la punctul 9 se 

exclud). Sumele în lei sau în alte valute se convertesc în euro la cursul mediu din anul respectiv conform www.bnr.ro pentru perioada de după 1999 şi la 

cursul din 1999 pentru perioada anterioară. Responsabilii de proiect sunt cei care conduc o echipă de cercetare, fiind menţionaţi ca atare în proiectul depus; 

în cazul lor se consideră doar suma aferentă echipei conduse.

Indicatori 

                        Cluj-Napoca,                       Conf. dr. Petru PĂŞCUŢĂ
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3. Recunoașterea impactului activității


