FIŞA
de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru dobândirea calităţii de profesor universitar şi a obţinerii abilitării
- Conf. univ. dr. Ruxandra Răducanu -

1. Criteriul nr. 1: Cărţi de autor
Cărţi publicate după
obţinerea titlului de
doctor în drept

Punctaj

5

8

Cărţi publicate înainte
de obţinerea titlului
de doctor în drept

Punctaj

TOTAL Cărţi

TOTAL
PUNCTAJ

5

40

1. Minorul – autor şi victimă a infracţiunii din perspectiva noilor reglementări penale, Ed. Universul Juridic, 2013, ISBN 978-606-140633-3
2. Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009, ISBN: 978-973-127-161-3
3. Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. Universitaria, 2007, ISBN: 978-606-510-049-7
4. Elemente de procedură penală, ediţie revăzută, Ed. Universitaria, 2005, ISBN : 973-742-26-8
5. Elemente de procedură penală, Editura Universitaria, 2003, ISBN: 973-8043-267-7

2. Criteriul nr. 2: Cărţi realizate în colectiv sau la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuţie de peste 50% la realizarea
acesteia
Cărţi publicate după
obţinerea titlului de
doctor în drept

Punctaj

Cărţi publicate înainte
de obţinerea titlului
de doctor în drept

Punctaj

TOTAL Cărţi

TOTAL
PUNCTAJ

4

5

1

5

5

25

1.Noul cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, ISBN : 978-606-678-921-9

2. Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european, Ed. Universitaria, 2008, ISBN: 978-606-510-203-3
3.Timpul şi legea penală, Ed. C.H.Beck, 2007, ISBN: 978-973-115-189-2
4.Drept civil. Contracte speciale, Editura AllBeck, 2004, ISBN: 973-655-413-9
1. Elemente de drept penal şi procedură penală, Editura Universitaria, Craiova 1999 (în colaborare), ISBN: 973-8040-03-4

3. Criteriul nr. 3: Articole/studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI având un
scor relativ de influenţă s
Articole publicate
după obţinerea titlului
de doctor în drept

Punctaj

Articole publicate înainte
de obţinerea titlului de
doctor în drept

Punctaj

TOTAL Articole

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

-

-

-

0

-

4. Criteriul nr. 4: Articole/studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste ştiinţifice cu
prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute
Articole publicate
după obţinerea titlului
de doctor în drept

Punctaj

Articole publicate înainte
de obţinerea titlului de
doctor în drept

Punctaj

TOTAL Articole

TOTAL
PUNCTAJ

29

29

7

7

35

36

1. Right to life and its guarantees through the norms of the new Romanian Criminal Code, Revista de Ştiinţe Politice nr. 41/2014, Ed.
Universitaria, ISSN : 2344-4452, p. 34-42
2. New regulations on the sanctions applicable to minors in the new Romanian Criminal Code, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 442 ,
Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2013, ISBN: 978-80-210-6319-8, p. 1566-1571, http://www.law.muni.cz
3. The influence of international regulations regarding family protection by the romanian criminal law, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no.

410 , Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2012, ISBN: 978-80-210-5913-9, p. 119-124, http://www.law.muni.cz
4. Concurs de infracţiuni: înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals. Încadrarea juridică a faptelor. Plângere împotriva ordonanţei procurorului.
Non reformatio in pejus, Pandectele Române nr. 4/2011, Wolters Kluwer, ISSN 1582-4756, p. 189-194.
5. Reflecţii cu privire la calitatea procesuală a denunţătorului, Revista Dreptul nr. 10/2011
6. Elementul material al infracţiunii de sustragere de la recoltarea probelor biologice prevăzute de art. 87 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002. Aplicabilitatea art. 181 C.pen. în cazul infracţiunilor de pericol, Pandectele Române nr. 7/2011, Wolters Kluwer, ISSN
1582-4756, p. 227-233
7. Interesul material-element circumstantial al infractiunii de omor, Revista Ştiinte Juridice nr. 1/2010, Universul Juridic, 1454-3699, p. 56-60
8. Means of punishing domestic violence under the norms of the Romanian Criminal Code, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 378,
Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2010, ISBN: 978-80-210-5305-2, p. 1352-1356, http://www.law.muni.cz
9. The control upon money laundering? A compulsory needed mean for a modern strategy in penal policy, Masarykova Univerzita, Brno, Cehia,
2009, ISBN: 978-80-210-4990-1, p. 867-877, http://www.law.muni.cz
10. Criminal liability of the legal person in the romanian criminal law, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 337 , Masarykova Univerzita,
Brno, Cehia, 2008, ISBN: 978-80-210-4733-4, p. 1763-1768, http://www.law.muni.cz
11. Consideraţii referitoare la incidenţa principiului „non reformatio in peius” în faza de urmărire a procesului penal, Revista Dreptul nr. 9/2008
12. A new incrimination in romanian legislation in the field of the criminal offences regarding sexual life, Jura nr. 2/2008, Pecs, Hungary, 2008,
HU-ISSN 1218-00793, p. 112-114
13. Convenţia O.N.U. împotriva corupţiei şi reflectarea ei în legislaţia română, Pandectele Române – Supliment 2007, p. 420-425
14. Aspecte particulare asupra infracţiunii de şantaj, Revista de ştiinţe Juridice nr. 4/2007, p. 105-111
15. Analiză comparativă între infracţiunile de luare de mită şi primire de foloase necuvenite, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 3/2007, p. 140-143
16. Infracţiunile contra vieţii şi jurisprudenţa CEDO, Revista de ştiinţe Juridice nr. 2/2007, p. 129-132
17. Timpul şi aplicarea legii penale, Revista de ştiinţe Juridice nr. 1/2007, p. 119.123
18. Reglementarea şi sancţionarea corupţiei în legislaţia română, Revista de ştiinţe Juridice nr. 3/2006, p. 150-155
19. Repararea pagubei în cadrul acţiunii civile exercitate potrivit art. 504-507 C.proc.pen., Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2006, p. 193-195
20. Consideraţii privind termenele în căile extraordinare de atac din procesul penal, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1-2/2005, p. 202-208
21. Cu privire la efectele curgerii timpului în aplicarea căilor ordinare de atac, Revista de Studii Socio-Umane nr. 6/2004, p. 101-104
22. Studiu asupra infracţiunilor informatice reglementate de Legea nr. 161/2003, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 31/2004, p. 115-121
23. Consideraţii generale privind efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 30/2004, p. 211-214
24. Modificările aduse Codului de procedură penală în privinţa arestării preventive în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii prin
Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/24 octombrie 2003, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 29/2004, p. 36-40
25. Consideraţii privind infracţiunile informatice, Revista de Ştiinţe juridice nr. 28 (2)/2003, p. 193-204
26. Scurte consideraţii privind unele dispoziţii procesual penale din perspectiva drepturilor omului, Revista de Ştiinţe juridice nr. 26/2003
27. Cercetarea judecătorească - etapă principală a judecării în primă instanţă (coautor), Revista de Ştiinţe juridice nr. 26/2003
28. Mijloacele juridice de care dispune vânzătorul în caz de neexecutare a obligaţiei de plată a preţului, Revista de Ştiinţe juridice nr. 25/2002, p.
119-128
29. Scurte consideraţii privind condiţiile necesare pentru transmiterea dreptului de proprietate în cadrul contractului de vânzare-cumpărare,
Revista de Ştiinţe juridice nr. 24(2)/2002 , p. 156-160

1. Aspecte teoretice şi practice privind vânzarea lucrului altuia, Revista de Ştiinţe juridice nr. 23/2002, p. 125-137
2. Scurte consideraţii cu privire la devoluţiunea legală a moştenirii, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 22/2001
3. Propuneri de lege ferenda privind urmărirea, judecarea şi sancţionarea infractorilor minori, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 20/2001,

p. 322-325
4. Scurtă prezentare a teoriilor privind natura juridică a instituţiei stipulaţiei pentru altul, Revista de Ştiinţe Juridice nr.18/2000, p.
308-310
5. Scurte consideraţii asupra contractului de vânzare-cumpărare comercială internaţională cu privire specială asupra obligaţiilor
cumpărătorului, Revista de Ştiinţe Juridice nr.17/2000, p. 326-329
6. Condiţiile necesare existenţei obligaţiei de garanţie contra viciilor în contractul de vânzare-cumpărare, Revista de Ştiinţe Juridice
nr.16/2000
7. Consideraţii generale privind compunerea instanţei în cazul judecării infractorilor minori, Revista de Ştiinţe Juridice nr.14/1998

5. Criteriul nr. 5: Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii în extenso, publicate
ca unic autor sau ca prim autor
Capitole de carte, studii în
volume colective sau în
volume ale conferinţelor,
publicate după obţinerea
titlului de doctor în drept

Punctaj

Capitole de carte, studii în
volume colective sau în
volume ale conferinţelor,
publicate înainte de obţinerea
titlului de doctor în drept

Punctaj

TOTAL Articole

TOTAL
PUNCTAJ

11

11

-

-

11

11

1.Consideraţii privind răspunderea penală a minorilor în actualul Cod penal şi în noul Cod penal, Conferinţa “Metamorfoză şi actualitate în
dreptul românesc”, Sibiu, 2012, Universul Juridic, 2012, ISBN: 978-973-127-786-8, p. 61-67
2. Funcţionarul public – subiect activ şi victimă a infracţiunii, Conferinţa naţională “Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”,
Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale, Craiova, 18 decembrie 2012, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN: 978-606-673-002-0, p.
219-224
3. Some economic crime and its punishment in romanian legislation, Conferinţa internaţională „Enterprise and competitive environment”, Faculty
of Business and Economics, Brno, Cehia, 10-11 martie 2011, Ed. Martin Striz Publishing, Bucovice, Cehia, ISBN: 978-80-87106-40-2, p. 104-117
4. Zakladni pravni uprava proti danovym unikum v Rumunsku, Conferinţa internaţională „Interakce Ekonomiky a Prava”, Ostrava, Cehia, 2011, Ed.
Key Publishing s.r.o., Ostrava, ISBN:978-80-7418-129-0, p. 70-75
5.Scurte consideraţii privind noile reglementări penale în materia minorităţii, Conferinţa internaţională bienală, Timişoara, 2010, Universul
Juridic, ISSN 2067-3841, p. 450-455
6. Courtes considerations sur l’incrimination des faits accomplis par les fonctionnaires par les dispositions de la loi penale,Colocviu internaţional
„Le phenomene administratif dans l’espace roumain et europeen, Craiova, 27-28 aprilie 2007, Ed. Universitaria, Craiova, 2008, ISBN: 978-606510-181-4, p. 264-266
7. Noi reglementări în dreptul penal român adaptate legislaţiei penale europene, Al doilea colocviu româno-german de drept european „Influenţa
dreptului european asupra sistemului juridic naţional – Experienţe şi perspective”, Craiova, 15-20 mai 2007, Ed. Universitaria, Craiova, ISBN: 978-

606-510-001-5, pag. nr. 130-135
8.Protejarea dreptului la viaţă – drept fundamental al omului – prin normele penale, Conferinţa Internaţională „Drepturile Omului”, Alba-Iulia,
15-16 noiembrie 2007, Annales Universitatis Apulensis, series Jurisprudentia nr. 10/2007, ISSN: 1454-4075, pag. nr. 301-304
9. Aspecte de noutate legislativă în materia infracţiunilor de serviciu, Conferinţă internaţională de drept penal "Noutăţi legislative în spaţiul juridic
penal european", Craiova, 4-6 octombrie 2007, Ed. Universitaria, 2008, ISBN: 978-606-510-041-1, pag. nr. 260-265
10. Incriminarea în legislaţia română a infracţiunii de spălare a banilor - Conferinţă internaţională interdepartamentală de drept penal
"Criminalitatea transfrontalieră în Europa Centrală şi de Est şi reglementările naţionale", Timişoara 26-28 mai 2005, Ed. Mirton, Timişoara, 2006,
ISBN:978-973-661-879-6, pag: 338-346
11. Reglementarea şi sancţionarea faptelor ce constituie infracţiunea de spălare a banilor, Sesiune ştiinţifică naţională "Noul Cod penal - reformă
şi continuitate în legislaţia română", Craiova, 15-16 aprilie 2005, Ed. Universitaria, Craiova, 2005, ISBN: 973-742-116-7, pag. nr. 166-172

6. Criteriul nr. 6: Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau în volume, cărora le corespunde coeficientul de
multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările)
Număr de citări

Coeficientul de multiplicare m

TOTAL
PUNCTAJ

18

1

3,6

I. Articolul Consideraţii privind infracţiunile informatice, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 28/2003
Citat de:
A. Cercel, M. Stănciulescu, Criminologie, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2007, pag. 105
Anamaria Cristina Cercel, Criminologie, Ed. Hamangiu, 2009, pag. 101, 102
II. Articolul Protejarea dreptului la viaţă – drept fundamental al omului – prin normele penale, în Annales Universitatis Apulensis, Series
Jurisprudentia, nr. 10/2007.
Citat de:
Bárándy Gergely, Hate speech in Hungary, Osiris Ltd., Budapesta, Ungaria, 2009, pag. 29
Călina Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor, Ed. Hamangiu, 2014, pag. 36, 37
III. Articolul Consideraţii referitoare la incidenţa principiului non reformatio in peius în faza de urmărire a procesului penal, în Dreptul nr.
9/2008
Citat de:
Florin Cotoi, Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Jurisprudenţă comentată , Ed. C.H. Beck, 2010, pag. 22
IV. Articolul Aspecte de noutate legislativă în materia infracţiunilor de serviciu – Aspects of legislative novelty in the matter of civil service
offences, în „Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal european”, Ed. Universitaria, Craiova, 2008

Citat de:
Anamaria Cristina Cercel, Criminologie, Ed. Hamangiu, 2009, pag. 107
V. Articolul Trestní odpovĕdnost právnických osob v rumunském trestním právu; Criminal Liability of the Legal Person in the Romanian
Criminal Law, Days of Law, Masaryk University, Faculty of Law, 2008, Brno, Cehia
Citat de:
Anamaria Cristina Cercel, Criminologie, Ed. Hamangiu, 2009, pag. 78
S. Cercel, Considerations on the moral personality of the trading company in romanian law, Ed. Martin Striz Publishing, Bucovice, Cehia, 2011,
p. 129
S. Cercel, Nekala soutez a trestnepravni odpovednost v rumunskem pravu,Interakce ekonomy a prava, Ed.Key Publishing s.r.o., Ostrava, Cehia,
2011, p. 75
VI. Articolul New incrimination in romanian legislation in the field of the criminal offences regarding sexual life, Jura nr. 2/2008, Pecs,
Hungary, 2008, HU-ISSN 1218-00793
Citat de:
C. Fenyvesi, Tactics of interrogation, PTE ÁJK, Pécs, Ungaria, 2009, pag. 95
VII. Lucrarea Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
Citat de:
Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ed. a 5-a , Ed. Hamangiu, 2010, pag. 160
Maria Marieta Soreaţă, Termenul şi formele de exercitare a dreptului de opţiune succesorală în lumina noului Cod civil, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2011, p. 231.
S. Cercel, Nekala soutez a trestnepravni odpovednost v rumunskem pravu,Interakce ekonomy a prava, Ed.Key Publishing s.r.o., Ostrava, Cehia,
2011, p. 75
Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ed. a 6-a , Ed. Hamangiu, 2012, pag. 160
Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ed. a 7-a , Ed. Hamangiu, 2012, pag. 160
Maria Marieta Soreaţă, Noutăţi legislative în materia succesiunilor, Ed. Hamangiu, 2013, pag. 201

7. Criteriul nr. 7: Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s (nu se iau
în considerare autocitările)
Număr de citări

Scor relativ de influenţă s

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

0

8. Criteriul nr. 8: Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaţionale
recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)
Număr de citări

TOTAL
PUNCTAJ

9

1,8

I. Lucrarea Timpul şi legea penală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007
Citat de:
Dan Claudiu Dănişor, Principiul retroactivităţii legii penale sau contravenţionale mai favorabile, Caiete de Drept Penal nr. 4/2009,
pag. 21, 22 (de două ori) şi 36
II. Lucrarea Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
Citat de:
Nicolae Grofu, Obiectul material al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor Dreptul nr. 1/2010, pag. 55
A. Cercel, Domestic Violence and Women Victimization, Dny prava 2010, Brno, 2010, Acta Universitatis Brunensis Iuridica nr. 378,
ISBN 978-80-210-5305-2, http://www.law.muni.cz-2010, p. 1213
Marcel Teodor Mitru, Pruncuciderea, Caiete de Drept Penal nr. 1/2013, pag. 28, 30, 31

9. Criteriul nr. 9: Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională
recunoscută
Număr de reviste

TOTAL
PUNCTAJ

-

0

10. Criteriul nr. 10: Editor al unei reviste editate în ţară care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date
internaţională recunoscută
Număr de reviste

TOTAL
PUNCTAJ

-

0

11. Criteriul nr. 11: Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional
Număr de volume

TOTAL
PUNCTAJ

-

0

12. Criteriul nr. 12: Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut
Număr de volume

TOTAL
PUNCTAJ

-

0

13. Criteriul nr. 13: Organizator de conferinţe şi paneluri organizate în străinătate

Număr de conferinţe

TOTAL
PUNCTAJ
0

14. Criteriul nr. 14: Organizator de conferinţe şi paneluri organizate în ţară
Număr de conferinţe şi paneluri

TOTAL
PUNCTAJ

7

7

Seminarul Comun de Drept penal Fribourg-Craiova organizat în colaborare cu Facultatea de Drept din Fribourg în 2006 (tema:
Corupţia şi spălarea banilor în dreptul românesc şi elveţian), în 2008 (tema: Infracţiuni rutiere), în 2010 (tema: Infracţiuni contra
libertăţii), în 2012 (tema : Infracţiuni contra vieţii), în 2014 (Justiţia penală pentru minori)
Organizator al conferinţelor naţionale : Noul Cod penal - reformă şi continuitate în legislaţia română" - 2005 şi
„Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal european" – 2007

15. Criteriul nr. 15: Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 100.000 lei de o entitate din străinătate
Titlul proiectului

Numărul de proiecte

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

0

16. Criteriul nr. 16: Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 100.000 lei de o entitate din ţară
Titlul proiectului

Numărul de proiecte

TOTAL

PUNCTAJ
-

-

0

17. Criteriul nr. 17: 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 unui titlu de doctor la
o universitate din străinătate
Calitatea avută

Perioada

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

0

18. Criteriul nr. 18: Moderator/Keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale
Titlul conferinţei

Calitatea deţinută

TOTAL
PUNCTAJ

1. Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 18-19
noiembrie 2011, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
2. Conferinţa bienală internaţională „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 2627 aprilie 2013, Facultatea de Drept şi ŞtiinţeAdministrative,

4

19. Criteriul nr. 19: Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare
Grantul

TOTAL
PUNCTAJ

Bursă postdoctorală în domeniul „Minorul – autor şi victimă a infracţiunii din perspectiva noilor reglementări penale” la Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, în cadrul proiectului strategic „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o
şcoală postdoctorală a viitorului”, Contract POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect derulat de către Universitatea din Craiova în perioada 2010-2013 şi
finanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1:
„Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării (valoare lunară bursă: 4.000 lei; durată contract de bursă: 36
de luni)
Granturi colective:
Membru în grantul interdisciplinar „Strategii discursive de intervenţie în politicile culturale de integrare socială şi politică a etniei rome în
regiunea Oltenia” obţinut în competiţia internă de granturi de cercetare 2013-2014 organizată de Universitatea din Craiova – Departamentul
Cercetării Ştiinţifice şi Management Programe” (valoare contract – 40.000 lei)

1

20. Criteriul nr. 20: Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o
bază de date internaţională recunoscută
Titlul Revistei

Calitatea deţinută

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

0

Titlul Programului

Numărul de programe

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

0

21. Criteriul nr. 21: Iniţierea unor programe de studii universitare

22. Criteriul nr. 22: 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

Tipul de Consiliu

Calitatea deţinută

TOTAL
PUNCTAJ

-

-

0

Conf.univ.dr. Ruxandra Răducanu

FIŞA
de îndeplinire a standardelor minimale
- Conf. univ. dr. Ruxandra Răducanu -

1. Criteriul nr. 1: Numărul de cărţi
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
4 cărţi din care:
- cel puţin 3 sunt cărţi de autor (restul pot fi realizate în colectiv)
- cel puţin 2 cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor

Îndeplinite de candidat
10 cărţi din care:
- 5 sunt cărţi de autor
- 9 sunt cărţi realizate după obţinerea titlului de doctor

2. Criteriul nr. 2: Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut
sau în reviste indexate de baze de date internaţionale recunoscute
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
25 de articole

Îndeplinite de candidat
35 de articole

3. Criteriul nr. 3: Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut
sau în reviste indexate de baze de date internaţionale recunoscute, după obţinerea titlului de doctor
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării

Îndeplinite de candidat

15 de articole

28 de articole

4. Criteriul nr. 4: Numărul de publicaţii la edituri cu prestigiu internaţional din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
1 articol

Îndeplinite de candidat
2 articole

1. Some economic crime and its punishment in romanian legislation, Ed. Martin Striz Publishing, Bucovice, Cehia, 2011, ISBN: 978-80-87106-40-2, p. 104-117
2. Zakladni pravni uprava proti danovym unikum v Rumunsku, Ostrava, Cehia, 2011, Ed. Key Publishing s.r.o., Ostrava, 2011, ISBN:978-80-7418-129-0, p. 7075

5. Criteriul nr. 5: Suma punctajului pentru indicatorii 1-5
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
56 puncte

6. Criteriul nr. 6: Suma punctajului pentru indicatorii 6-8

Îndeplinite de candidat
112 puncte

Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
5 puncte

Îndeplinite de candidat
5,4 puncte

7. Criteriul nr. 7: Suma punctajului pentru indicatorii 17-20
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
5 puncte

Îndeplinite de candidat
5 puncte

8. Criteriul nr. 8: Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 1-22)
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor
universitar şi a obţinerii abilitării
100 puncte

Îndeplinite de candidat
129,4

9. Criteriul nr. 9: Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 1-22), obţinut după obţinerea titlului de doctor
Standard minim cerut pentru dobândirea calităţii de profesor

Îndeplinite de candidat

universitar şi a obţinerii abilitării
50 puncte

117,4

Conf.univ.dr. Ruxandra Răducanu

