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FIŞĂ – SINTEZĂ DE VERIFICARE  

a îndeplinirii standardelor minimale 

pentru postul de PROFESOR UNIVERSITAR 
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1. Studii universitare 

Nr. 

crt. 
Instituţia de învăţământ superior Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Academia de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” din București 

Ordine Publică 1979-1982 Diploma de ofițer 

de poliție 

2. Universitatea „Al. I. Cuza” din 

Iași, Facultatea de Drept 

Drept 1992-1996 

Diferențe 

Diploma de licență 

3. Universitatea București, 

Facultatea de Drept 

Stiințe penale – 

Criminologie 

Cursuri – 

postuniversitare 

1998-1999 Certificat de 

absolvire 

4.  Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați 

Departamentul 

pentru pregătirea 

personalului 

didactic 

Nivel I 

2006-2007 Certificat de 

absolvire 

5. Universitatea „George Barițiu” 

din Brașov 

Departamentul 

pentru pregătirea 

personalului 

didactic 

Nivel II 

2009-2010 Certificat de 

absolvire 

 

2. Studii de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Academia de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” din București 

Drept 2005-2009 Doctor în Drept 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

- - - - - 

 



4. Grade didactice 

Nr. 

crt. Instituţia  Domeniul Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 

1. Universitatea 

„DANUBIUS” din 

GALAȚI 

Facultatea de 

Drept 

01.10.2009 – 

01.10.2013 

Lector universitar 

2. Universitatea „George 

Bacovia” din Bacău 

Facultatea de 

științe 

economice, 

juridice și 

administrative 

01.10.2013 – până 

în prezent 

Conferențiar 

universitar 

3. Universitatea 

„DANUBIUS” din 

GALAȚI 

Facultatea de 

Drept 

01.10.2013 – până 

în prezent 

Conferențiar 

universitar – asociat 

 

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice1 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul 

pentru profesor 

universitar  

Gradul de realizare 

 

(Punctaj/Criteriu îndeplinit) 

Gradul de realizare 
C1 Numărul de cărţi Cel puţin 5 cărţi, din 

care: 

- cel puţin 2 cărţi sunt 

cărţi de autor unic sau 

prim-autor (restul pot 

fi realizate în 

colectiv); 

- cel puţin o carte de 

autor unic sau prim 

autor reprezintă un 

curs universitar sau 

tratat; 

- cel puţin 3 cărţi sunt 

realizate după 

obţinerea titlului de 

doctor. 

10 cărți, din 

care: 

- 6 cărți sunt 

de autor unic 

sau prim 

autor; 

- o carte de 

autor unic 

reprezintă un 

curs 

universitar 

- 8 cărți sunt 

realizate după 

obținerea 

titlului de 

doctor 

CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 

C2 Numărul de articole/studii 

publicate în reviste cotate ISI, 

în reviste cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 

stiintelor juridice sau în 

reviste indexate în baze de 

date internationale 

recunoscute 

> = 20 50 
CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 

C3 Numărul de articole/studii 

publicate în reviste cotate ISI, 

în reviste cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 

stiintelor juridice sau în 

> = 12 36 
CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 

                                                           
1Conform Ordinului MECTS nr. 6.560/2012,  publicat în MO nr. 890/27.12.2012, modificat şi completat, Anexa nr. 24 

fiind înlocuită de Anexa nr. 6  din Ordinul MEN nr. 4204/2013.  



reviste indexate în baze de 

date internationale 

recunoscute, publicate dupa 

obtinerea titlului de doctor 

C4 Suma punctajului pentru 

indicatorii I 1-I 8 
> = 56 126,68 

CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 

C5 Suma punctajului pentru 

indicatorii I 9-I 11 
> = 5 45,2 

CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 
C6 Suma punctajului pentru 

indicatorii I I 12-I 24 
> = 5 10,2 

CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 
C7 Punctajul total (suma 

punctajului pentru indicatorii I 

1-I 24) 

> = 100 182,08 
CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 

C8 Punctajul total (suma 

punctajului pentru indicatorii I 

1-I 24), realizat după obţinerea 

titlului de doctor 

> = 50 154,58 
CRITERIU 

ÎNDEPLINIT 

 

 

6. Punctaj 

 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Total 

I 1 Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare 

practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

57 57 

I 2 Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste cotate 

ISI având un factor de impact f 
- - 

I 3 Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste 

ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate 

în baze de date internaţionale recunoscute 

46,2 46,2 

I 4 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor 

care prezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

23,43 23,43 

I 5 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare internaţionale 

  

I 6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare 

internaţionale 

  

I 7 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare naţionale 

  

I 8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare 

internaţionale 

  

I 9 Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI 

având un factor de impact (nu se iau în considerare autocitările) 

  

I 10 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, 

publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în 
15,4 15,4 



domeniul ştiinţelor juridice (nu se iau în considerare autocitările) 

I 11 Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările) 

29,8 29,8 

I 12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate prin lege, 

precum şi ale Uniunii Juriştilor 
1 1 

I 13 Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care este cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o 

bază de date internaţională recunoscută 

  

I 14 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu 

prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 
  

I 15 Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o 

bază de date internaţională recunoscută 

1 1 

I 16 Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale 1 1 

I 17 Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale 7 7 

I 18 Iniţierea unor programe de studii universitare   

I 19 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din 

străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu 

postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate 

sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 

  

I 20 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor 

unor acte normative fundamentale sau de bază 

  

I 21 Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru concursurile de 

admitere în profesiile juridice 

  

I 22 Preşedinte/Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din 

învăţământul juridic superior 
0,2 0,2 

I 23 Preşedinte, conducător, referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea 

publică a tezelor de doctorat 

  

I 24 Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării ştiinţifice, al 

consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Superior 

  

 

 

 

06.01.2016 

 

Conf. univ. dr. Ion RUSU 


