
Anexa nr. 18 - COMISIA INGINERIA MEDIULUI 

 
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR 

DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE 

CERCETARE – DEZVOLTARE 

Se definesc: 
 

- NT = număr total de articole în reviste ISI  
 

- FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ale revistelor la momentul susținerii 

publice a tezei de doctorat sau la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziții didactice)  
 

- NP = număr articole în reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de 
corespondență)  

 
- NC = număr total de citări din baza SCOPUS sau ISI Web of Science, excluzandu-se autocitarile 

 
1. Concurs de Conferențiar/CS II 

 
Standarde minimale (cumulative): 

 
 

a) NT ≥ 15 
 

b) NP ≥ 6, cu mimin patru lucrari publicate in reviste cu factor de impact > 1 
 

c) FIC≥ 12 
 

In acest caz in calculul FIC se tine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol 
ca autor principal si respectiv de factorul de impact  împărțit la numarul de autori pentru revistele in care 
candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal 

 
d)  NC ≥ 60 

 
Brevetele naționale (FI = 1)  şi internaționale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c) 

 
2. Concurs de Profesor/CSI 

 
Standarde minimale (cumulative): 

 
a) NT ≥ 25 

 
b) NP ≥ 10, cu minim sase lucrari in reviste cu FI > 1 

 
c) FIC≥ 20 

 
In acest caz in calculul FIC se tine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol 
ca autor principal si respectiv de factorul de impact  împărțit la numarul de autori pentru revistele in care  
candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal 

 
d) NC ≥ 100 

 
Brevetele naționale (FI = 1)  şi internaționale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c) 

 
Pentru concursurile de Conferentiar si Profesor, se recomanda universitatilor sa includa in grila proprie si 

criterii suplimentare care sa tina cont de experienta didactica a candidatilor (activitate didactica, redactarea de 

manuale si indrumare etc.), precum si de cea stiintifica (dezvoltarea unor directii de cercetare, redactarea de 

monografii sau capitole la edituri recunoscute din tara si strainatate, granturi nationale si internationale castigate in 

calitate de director sau membru etc.).  
Pentru concursurile de CS II si CS I, se recomanda institutiilor organizatoare sa includa in grila de concurs si 



alte criterii care sa tina cont de activitatea stiintifica a candidatilor (dezvoltarea unor directii de cercetare, granturi 

nationale si internationale castigate in calitate de director sau membru etc.) 

  
Președinte de comisie, 

                Prof. dr. ing. Alina Catrinel ION 
 


