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Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea 

postului de LECTOR UNIVERSITAR, 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 782 din 

24.11.2020 
 

 
Candidat DULCEATA VICTOR . Data naşterii:19.12.1973 
Funcţia actuală: Asistent Universitar. Data numirii în funcţia actuală:2017 
Instituţia: ASE Bucuresti 
 
1. Studiile universitare de licenţă 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ superior 
şi facultatea absolvită 

Domeniul  Perioada  Titlul acordat  

1. 
 

Academia Naţională de Educaţie 

Fizică şi Sport Bucureşti 
Educaţie fizică şi sport 1993-1997 

Licenţiat în domeniul 

Ed.Fizică şi Sport 

 

2. Studiile universitare de masterat 
Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior  

şi programul de masterat absolvit 
Domeniul Perioada  Titlul acordat  

1. 

 
    

 
3. Studiile de doctorat  

Nr.  

crt.  
Instituţia organizatoare de doctorat  Domeniul Perioada  Titlul ştiinţific acordat  

1. 

 
Universitatea  Naţională de 

Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 
Educaţie fizică şi sport 2013-2017 

Doctor 

în domeniul 

Ed. Fizică și Sport 

 
4. Studii şi burse doctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Nr.  

crt.  
Ţara/ instituţia  Domeniul / specializarea Perioada  Tipul de bursă 

1. 

 
    

 
 

 

5. Grade didactice/profesionale  



Nr.  

crt.  
Instituţia  Domeniul Perioada  

Titlul/postul didactic  

sau gradul profesional  

1. 

 

Academia Naţională de Educaţie 

Fizică şi Sport Bucureşti 
Educaţie fizică şi sport 2008 Grad didactic I 

 
 

 

6. Îndeplinirea obligatorie, în conformitate cu Anexa 1 la Metodologia de concurs, a cerințelor pentru obținerea 

calificativului FOARTE BINE. 

7. Realizări profesional-științifice 

 

În vederea dovedirii îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de asistent 

universitar, realizările profesional-științifice se vor structura conform Anexei 1 la Metodologia de concurs, aferentă 

domeniului ştiinţific al postului scos la concurs.  

 
 

A. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
 

Indic 

ator 
Denumirea indicatorului Punctaj 

Unitate de 

măsură 
Realizări ştiinţifice semnificative în calitate de autor principal 
I1 Contribuţii în extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în 

Web of Science (ISI) , al căror IF este mai mare sau egal cu p, realizate în 

calitate de autor principal 

3+(3x IF) Articol 

I2 Contribuţii în extenso de tip article sau review, publicate în reviste 

indexate în Web of Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în 

reviste neindexate Web of Science (IF =0 ), dar indexate în cel puţin 

două baze de date internaţionale recunoscute, din care în cel puţin una se 

regăseşte în format în extenso (full-text), realizate în calitate de autor principal 

3+IF Articol 

I3 Cărţi publicate în calitate de autor principal în edituri clasificate A1 sau 

A2 (m A1 = 3; A2 =1) 

I2 x m Carte 

1) DULCEATA V., ‘Fotbalul, joc sau stiinta ?’’,Bucuresti, Ed. Discobolul 

2017, ISBN 978-606-798-016-5 

12 p  

I4 Capitole în cărţi publicate în calitate de autor principal în edituri 

clasificate A1 sau A2 (m A1= 3; m A2 = 1) 

3 x m Capitol 

Realizări ştiinţifice semnificative în calitate de co-autor   

I5 Contribuţii în extenso de tip article sau review, publicate în reviste 

indexate în Web of Science (ISI) , al căror IF este mai mare sau egal cu 

p, realizate în calitate de co-autor 

3 + [(3x IF 

)/n] 

Articol 

I6 Contribuţii în extenso de tip article sau review, publicate în reviste 

indexate în Web of Science (ISI) , al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), dar indexate în cel puţin 

două baze de date internaţionale recunoscute, din care cel puţin una se 

regăseşte în format în extenso (full-text), realizate în calitate de co-auto 

(3+IF) / n  Articol 

1) Marinescu Gh., Ticală L.D., Dulceață V., Sima D., (2016), “Diagnosis of 

Higher Aerobic Exercise Capacity in Junior II Football Players“, Discobolul – 

Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XII no. 3 (45), ISSN 

(online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907, 
http://discobolulunefs.ro/Reviste/2016/Discobolul_3_45_2016_fullpaper.pdf, pag. 21 – 

26, București  

 

0.75 p  

I7 Cărţi publicate în calitate de co-autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m 

A1 = 3; m A2 =1) 

12 x m/n Carte 

 

I8 

Capitole în cărţi publicate în calitate de co-autor în edituri clasificate A1 

sau A2 (m A1= 3; m A2 = 1) 

3x m/n Capitol 

http://discobolulunefs.ro/Reviste/2016/Discobolul_3_45_2016_fullpaper.pdf


Alte realizări ştiinţifice 

I9 Lucrări în extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI 

recunoscută, realizate în calitate de autor principal, publicate în volumele 

unor conferinţe internaţionale, cu relevanţă pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puţin o BDI (în cazul I9 şi I10 se pot 

puncta cumulat cel mult două contribuţii/ ediţie conferinţă 

1  

 

 

 

 

Lucrare 

I10 Lucrări în extenso ( tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI 

recunoscută, realizate în calitate de co-autor, publicate în volumele unor 

conferinţe internaţionale, cu relevanţă pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puţin o BDI 

 

1/n Lucrare 

 

 

 

1) Marinescu Gh., Ticală L.D., Rădulescu A., Hoanță D., Dulceață V., (2018) 

“Managing the Endurance Effort to Water Polo Players - Juniors III“, Future 

Academy, The European Proceedings of  Social & Behavioural Sciences, 

EpSBS, Volum XXXVI - ICPESK 2017, e-ISSN: 2357-1330, Doi: 

 http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.22, pag. 166 – 176, București.  

2) Marinescu Gh., Ticală L.D., Dulceață V., Buzărnescu M., Sima D., (2016), 

Educational perspectives by using SPI IQ software and GPSports equipment in 

the preparation of junior III football players, eLearning vision 2020, vol. 3, ed. 

“Carol I” National Defence University Publishing House, Aprilie, ISSN: 2066-

026X, https://doi.org/10.12753/2066-026x-16-240, pag. 423 – 428, București. 

3) Marinescu Gh., Ticală L.D., Dulceață V., Bidiugan S.N., (2016), “Effort 

analysis in real time during a football game – junior II using GPSports device“, 

Science, Movement and Health, Vol. XVI, ISSUE 2 supplement, ISSN: 2285-

777X, ISSN: -L 2285-777Xzz, http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2016/i2s/pe-

autori/42.pdf, pag. 548 – 554, Constanța.  

4) Marinescu Gh., Șuță V.E., Oprea L., Ticală L.D., Dulceață V., Toader Ș., 

(2015), The evolution in ontogenesis of the antropometric indices and motor 

capacity components of the children enrolled at the primary level, International 

Congres of Physical Education, Sports and Kinetotherapy (ICPESK – 2014), 

Ed., Medimond, ISBN 978-88-7587-718-7, WOS:000360246100036, pag. 219 

– 224, București. 

 

0.2 p 

 

 

 

 

 

0.2 p 

 

 

 

 

 

 

0.25p 

 

 

 

 

 

 

0,16p 

 

 

 

 

 

 

I11 Alte articole în extenso publicate în calitate de autor / co-autor în reviste 

ştiinţifice, cu condiţia ca revistele să fie indexate la nivel de rezumat în 

cel puţin o bază de date internaţională recunoscută 

1/n Articol 

 

1) Dulceaţa V., (2017), Diagnosis of Effort Capacity by Metabolic Methods to 

Football Players, Junior II, articol publicat în revista: „MARATHON- Revista 

motricităţii umane”, a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, indexată 

RePEc, INDEX COPERNICUS, ULRICH, J-GATE, Editura A.S.E. Bucureşti, 

vol. 9, nr. 1, Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 2066-107X,, pag 30-36 

http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol9/5-Dulceata.pdf 
 

2)Dulceață V., Buzarnscu M., (2016), Preliminary Evaluation for children tenis 

players – age 11 – 14 yers old, articol publicat în revista: „MARATHON- 

Revista motricităţii umane”, a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, 

indexată RePEc, INDEX COPERNICUS, ULRICH, J-GATE, Editura A.S.E. 

Bucureşti, vol. 8, nr. 1, Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 2066-107X,, pag 79 – 

83.  

http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol8/vol2/11Gheorghe.pdf  

 

 

1p 

 

 

 

 

 

 

0,5p 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.22
https://doi.org/10.12753/2066-026x-16-240
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2016/i2s/pe-autori/42.pdf
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2016/i2s/pe-autori/42.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol9/5-Dulceata.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol9/5-Dulceata.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol9/5-Dulceata.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol8/vol2/11Gheorghe.pdf


3) Dulceață V., Buzarnscu M., (2015), Testing Effort Capacity of football 

players, articol publicat în revista: „MARATHON- Revista motricităţii umane”, 

a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, indexată RePEc, INDEX 

COPERNICUS, ULRICH, J-GATE, Editura A.S.E. Bucureşti, vol. 7, nr. 1, 

Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 2066-107X,, pag 43 -47 

http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol7/7%20Dulceata.pdf 

 

4) Dulceață V., Buzarnscu M., (2015), Key Factors in Success of Altitude 

Training for Football Players, articol publicat în revista: „MARATHON- 

Revista motricităţii umane”, a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, 

indexată RePEc, INDEX COPERNICUS, ULRICH, J-GATE, Editura A.S.E. 

Bucureşti, vol. 7, nr. 2, Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 2066-107X, pag 272-

275 http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol7/vol2/13%20Dulceata%20Victor.pdf 

 

5) Dulceață V., (2014), Thermo regulation – Temperature Homeostasis, articol 

publicat în revista: „MARATHON- Revista motricităţii umane”, a 

Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, indexată RePEc, INDEX 

COPERNICUS, ULRICH, J-GATE, Editura A.S.E. Bucureşti, vol. 6, nr. 2, 

Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 2066-107X, pag 150 – 154  

http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol6/vol2/5%20VICTOR%20DULCEATA.pdf 

 

6) Dulceaţa V., (2014), Overtraining – Theorerical Framework articol publicat 

în revista: „MARATHON- Revista motricităţii umane”, a Departamentului de 

Educaţie Fizică şi Sport, indexată RePEc, INDEX COPERNICUS, ULRICH, J-

GATE, Editura A.S.E. Bucureşti, vol. 6, nr. 1, Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 

2066-107X,, pag 23 – 26 

http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol6/4%20Dulceata.pdf 

 

7) Dulceaţa V., (2013), TRX – Suspension Training – Simple, Fast and 

Efficient, articol publicat în revista: „MARATHON- Revista motricităţii 

umane”, a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, indexată RePEc, 

INDEX COPERNICUS, ULRICH, J-GATE, Editura A.S.E. Bucureşti, vol. 5, 

nr. 2, Editura A.S.E., Bucureşti, ISSN 2066-107X,, pag 140 – 145  
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol5/2/3Dulceata.pdf  

 

0,5p 

 

 

 

 

 

 

0,5p 

 

 

 

 

 

 

1 p 

 

 

 

 

 

 

1 p 

 

 

 

 

 

 

1p 

 

 

 

 

I12 Cărţi publicate în calitate de autor / co-autor în edituri clasificate de tip B 

(m B= 0,5) 

12x m/n Carte 

 

I13 Capitole în cărţi publicate în calitate de autor / co-autor în edituri 

clasificate de tip B (m B= 0,5) 

 

3 x m/n 

Capitol  

I14 Autor / co-autor rapoarte de analiză de politici /strategii educaţionale 

14.1 rapoarte internaţionale (m = 3); 

14.2 rapoarte naţionale (m = 1); 

8x m/n Raport  

 

1) “Cooperarea privind implementarea programului national anti - doping”, 

strategie educationala de implementare a unui program anti – doping in 

Republica Moldova 

  

4,8 p 

 

I15 Brevete de invenţie / drepturi de autor/ mărci înregistrate OSIM/ORDA, 

ca urmare a unui demers de inovare ştiinţifică în vederea elaborării de 

materiale curriculare, teste psihologice sau educaţionale, teste motrice/ 

funcţionale, softuri specializate etc. 

3x n Brevet/ drept 

de 

autor 

 
 

 

 

 

 

A2. VIZIBILITATE SI IMPACT STIINTIFIC 

http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol7/7%20Dulceata.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol7/vol2/13%20Dulceata%20Victor.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol7/vol2/13%20Dulceata%20Victor.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol7/vol2/13%20Dulceata%20Victor.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol6/vol2/5%20VICTOR%20DULCEATA.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol6/4%20Dulceata.pdf
http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol5/2/3Dulceata.pdf


Indic 

ator 
Denumirea indicatorului Punctaj 

Unitate de 

măsură 
I16 Citări ale publicaţiilor candidatului în lucrări indexate Web of Science 

(autocitările sunt excluse) 
0,5 Citare  

I17 Alte citări ale publicaţiilor candidatului (autocitările sunt excluse) 

I17.1 Disponibile în lucrările clasificate A1 (m =3) 

I17.2 Disponibile în lucrările clasificate A2 sau în baza de date Scopus 

(altele decât cele deja incluse la I16) (m =1) 

I17.3 Disponibile în lucrările clasificate B sau în alte surse academice 

identificabile prin Google Scholar (altele decât cele deja incluse ) (m=0,5) 

m/10 Citare 

 

I18 Keynote speaker (comunicare ştiinţifică în plen) la conferinţe 

internaţionale (m =3 )/ naţionale (m =1) 
2 x m Conferinta 

I19 Membru în comitetul ştiinţific (A)/ Referent ştiinţific pentru evaluarea şi 

selecţia unei conferinţe (B)/ Membru în comitetul de organizare (C)/ 

coordonator simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură calitate/ conferinţă) 

19.1 conferinţe internaţionale (m = 3) 

19.2 conferinţe naţionale (m =1) 

1x m Conferinta  

I20 Preşedinte sau membru în comitetul executiv al unei asociaţii profesionale 

internaţionale  

(m = 3) sau naţionale (m = 1) 

2 x m Asociatie  

I21 Premii şi distincţii 

I21.1 Premii pentru activitate ştiinţifică oferită de către instituţii sau 

asociaţii ştiinţifice/ profesionale internaţionale (m = 3) sau naţionale de 

prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) ( nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă etc.) 

I21.2 Premii pentru activitatea didactică oferite de către instituţii / 

asociaţii de profil internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. profesor 

Bologna etc.) (m = 1) 

I21.3 Obţinerea în activitate a unor rezultate de prestigiu privind 

promovarea ţării şi a învăţământului românesc ( de exemplu distincţiile, 

medaliile primite de către sportivi, antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la 

JO, CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, MENCS, 

MTS etc.) (m = 1) 

 

4 x m Premiu  

I22 Coordonator al unei colecţii de carte 6 Colecţie 

I23 Carte coordonată relevantă pentru domeniu  

( m A1 = 3; m A2 = 1; m B =0,5) 

8 x m/n Carte  

I24 Redactor şef/ editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer- review 

I24.1 Revistă indexată Web of Science (m= 3) 

I24.2 Revistă indexată în cel puţin două BDI (m= 1) 

I24.3 Revistă indexată într-un BDI (m= 0,5) 

4 x m Revista 

I25 Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste cu comitet ştiinţific şi peer review 

I25.1 Revistă indexată Web of Science 

I25.2 Revistă indexată BDI (alta decât WoS) 

0,3 / 0,2 Articol 

I26 Profesor asociat/visiting scholar pentru o durată de cel puţin o lună de zile 

/ susţinerea unei conferinţe sau prelegeri în faţa cadrelor didactice sau a 

doctoranzilor (se punctează un singur aspect per universitate; nu sunt 

incluse aici schimburile Erasmus) 

26.1 la o universitate din TOP 500 conform clasamentului URAP (m= 3 ) 

26.2 la o universitate din afara topului 500 URAP, ca urmare a unei invitaţii 

nominale din partea instituţiei gazde (m= 1 ) 

26.3 profesor invitat/ lector al federaţiilor internaţionale pe ramură de sport / 

Academiei Olimpice a CIO / Asociaţii profesionale internaţionale (m= 1 )/ 

federaţiilor naţionale pe ramură de sport sau Academiei 

Olimpice a COSR (m= 0,5 ) 

0,5 x m  

Instituţie / 

invitaţie 

I27 Director al uni grant finanţat / instituţia coordonată 

I27.1 director grant de cercetare cu relevanţă publică largă obţinut prin 

9 x m Grant 



competiţie internaţională, acordat de către o agenţie / instituţie  internaţională 

(m= 3) 

I27.2 A. Director grant de cercetare cu relevanţă publică largă obţinut 

prin competiţie naţională / B. Coordonator echipă România pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă obţinut prin competiţie internaţională (m= 

1) 

I27.3 A. Director sau coordonator partener al uni grant de dezvoltare 

instituţională (de exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.) / B. Director sau 

coordonator partener al uni grant de cercetare cu relevanţă specifică (de 

exemplu finanţat de către o companie), obţinut prin competiţie naţională  sau 

internaţională / C. Coordonator partener pentru un grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă, obţinut prin competiţie naţională (m= 0,5) 

I28 Membru în echipa unui grant finanţat / instituţie coordonată 

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanţă publică 

largă, obţinut prin competiţie internaţională sau naţională (m= 1 ) 

I28.2 Membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanţă specifică sau 

a unui grant de dezvoltare instituţională obţinut prin competiţie internaţională 

sau naţională (m= 0,5) 

3 x m Grant 

I29 Activitate de mentorat / îndrumare 

29.1 Conducător ştiinţific / membru în comisia de îndrumare sau de 

evaluare a tezelor de doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la maximum 

10 puncte) 

29.2 Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor cercetători postdoctorali 

1 / 0,5 

 

 

 

1 

Doctorand/co

misie 

 

 

 

 

Îndrumat 

I30 30.1. Iniţierea sau coordonarea unor programe de studii universitare sau post-

universitare 

30.2 Publicarea unor cursuri universitare (nu pot fi punctate aici contribuţii ce 

au fost incluse la indicatorii I3,17 sau I12) 

30.3 Introducerea unor discipline noi în planul de învăţământ 

2 

 

1 

 

0,5 

Program 

 

Curs  

 

 

Disciplină 

I31 Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de către 

Senatul Universităţii sau Consiliul Ştiinţific al Institutului de cercetare 

2 Centru 

I32 Evaluator proiecte / membru în Panel în competiţii internaţionale (m= 3) / 

naţionale (m= 1) de granturi de cercetare 

1 x m Editie 

competitie  

I33 Membru în grupul de experţi 

33.1 Comisii / consilii ştiinţifice sau organisme internaţionale (de 

exemplu UNESCO; UNICEF; CIO; Federaţii internaţionale pe ramuri de 

sport etc.) (m= 3) 

33.2 Comisii / consilii ştiinţifice sau organisme naţionale (CNATDCU, 

CNCS, ANCS, ARACIS sau alt grup de lucru consultativ / de lucru la nivelul 

MENCS sau la nivel interministerial, alcătuit ca urmare a unui ordin emis de 

MENCS sau de către un alt for ministerial (m= 1) 

1 x m Comisie  

I34 Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi ai instituţiei (cursuri sau 

programe de formare / perfecţionare profesională în domeniu) 

0,5 Curs avizat 

I35 35.1. Antrenor emerit / profesor emerit / maestru emerit al sportului / 

arbitru internaţional / comisar / observator (se iau în calcul doar calităţile 

existente la data înscrierii în concurs) 

35.2 Premii pentru activitatea sportivă acordate de către instituţii 

naţionale (MTS, MENCS,COSR) sau internaţionale 

35.3 Performanţe ale sportivilor antrenaţi (JO, CM, JMU – locurile 1 – 5; 

CE, CN – locurile 1), creaţii pe linia sportului de performanţă, recuperării 

motrice şi funcţionale, kinetoterapiei şi kinetoprofilaxie (linii metodice / 

metodologii / strategii de pregătire pe ramuri de sport / probă sportivă 

recunoscute în comunitatea de specialişti / federaţii pe ramuri de sport); 

programe de profilaxie şi recuperare prin mijloace kinetice pentru diferite 

categorii de populaţie / grupe de vârstă / grupe profesionale / patologii) 

recunoscute de organisme profesionale şi / sau ştiinţifice naţionale şi 

3 / 2 / 2 

 

 

 

 

 

 

Pe titlu / 

premiu / 

activitate 



internaţionale 

 

Carstea Adrian Victor, component al echipei de fotbal – tenis a CSU ASE, 

antrenor DULCEATA Victor: 

1) 2018, Campion Mondial Fotbal – Tenis, proba triplu mixt 
2) 2018, Vice Campion Mondial Fotbal – Tenis, proba triplu baieti 
3) 2017, Campion European, Fotbal – Tenis, proba triplu baieti 
4) 2016, Campion Mondial, Fotbal – Tenis, proba triplu baieti 
5) 2015,  Campion European, Fotbal – Tenis, proba dublu mixt 

 

 

 

 

2 p 

2 p 

2 p 

2 p 

2 p 

 

 

 

 
Data 

 
 

 

Candidat, 

Dulceata Victor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


