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Anexa nr. 1 - COMISIA DE BIOLOGIE ȘI BIOCHIMIE 

 

STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA 

TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A GRADELOR 

PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

 

  

A. Condiţii preliminare obligatorii  
1. calificarea profesională: titlul de Doctor (sau/şi Abilitare) în specialitatea disciplinei postului sau foarte înrudită 

cu aceasta;  

2. articole ştiinţifice ca autor principal: 

-  pentru Conferenţiar (CS II): minimum 2 articole în reviste cotate ISI cu AIS cumulat mai mare sau egal cu 2, din 

care 1 în ultimii 5 ani; 

- pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum 4 articole în reviste cotate ISI cu AIS cumulat mai mare sau egal cu 

4, din care 2 în ultimii 5 ani; 

 3. coordonare proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională sau internaţională: 

- pentru Conferenţiar (CS II): minimum un grant naţional în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul 

parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional) (se exclud burse de studiu şi granturi pentru 

participare la congrese);  

- pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum două granturi naţionale în calitate de director (sau responsabil de 

proiect în cazul parteneriatelor) sau unul naţional (în calitate de director) şi unul internaţional (în calitate de responsabil 

naţional); se exclud burse de studiu, granturi pentru participare la congrese, proiecte din finantarea de baza de ex. programul 

Nucleu. 

 

B. Criterii şi standarde minimale 

 

- C.1. Evaluarea activităţii de cercetare  
Cuantificarea activităţii ştiinţifice se va face în funcţie de prestigiul publicaţiei (factorul AIS-Article Influence 

Score, respectiv de editura în care a fost publicată cartea sau volumul), de contribuţia persoanei (autor principal sau 

contributor) şi de impactul (vizibilitatea) lucrării în comunitatea specialiştilor în domeniu. 

 

Tabel 1 Parametrii luaţi în calcul şi modul lor de cuantificare 

Nr.crt. Parametrul Mod de calcul 

1. Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal* conform formulei (1) 

2. Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor ** conform formulei (2) 

3. Articole în reviste indexate BDI*** ca autor principal (1+c1)+(1+c2)+...+(1+cN) 

4. Articole în reviste indexate BDI*** ca şi contributor 0.7 x [(1+c1)+(1+c2)+... +(1+cN)] 

5. Cărţi în edituri internaţionale de prestigiu **** (100+c) : n 

6. Cărţi în alte edituri internaţionale (50+c) : n 

7. Cărţi în Editura Academiei Române  (50+c) : n 

8. Cărţi în Editurile Universităţilor din Consorţiu (30+c) : n 

9. Cărţi în alte edituri din ţară (20+c): n 

10. Capitole în cărţi/volume, în edituri internaţionale (20+c) : n 

11. Capitole în cărţi/volume, în edituri naţionale (10+c) : n 

12. Editor/redactor/coordonator cărţi în edituri internaţionale (30+c) : n 

13. Editor/redactor/coordonator cărţi în edituri naţionale (10+c ): n 

 

Formula (1):  1 x [4+(7 x AI1)+c1] + 1 x [4+(7 x AI2)+c2] +…+1 x [4+(7 x AIN)+cN] 

Formula (2):  0,7 x [4+(7 x AI1)+c1] + 0,7 x [4+(7 x AI2)+c2] +…+0,7 x [4+(7 x AIN)+cN] 

AI1, AI2 ..., AIN factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul publicării; la articolele 

publicate inainte de 1997 se ia AIS din 1997. În categoria articolelor ISI se includ şi brevetele omologate la Oficiul 

European de Patente şi Oficiile din Elvetia, Norvegia, Statele Unite şi Japonia considerându-se AI=0,00 şi calculul în 

funcţie de poziţia autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet. În categoria BDI*** se includ şi 

brevetele omologate la OSIM, păstrându-se modul de calcul în funcţie de pozitia autorului. 

c1, c2.... numărul de citări fără autocitări pentru articolul 1, 2..., N, preluat de pe Web of Science sau Scopus, în momentul 

întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate.  

c - citări fără autocitări preluat de pe Web of Science sau Scopus, în momentul depunerii dosarului, cu specificarea sursei 

utilizate. În categoria „cărţi” nu se includ şi broşurile de popularizare. 

http://eigenfactor.org/
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N – numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări, note!). 

n – numărul de autori (ed., red., coord., în cazul cărţilor/capitolelor editate/elaborate). 

În cazul unor articole publicate în Proceeding-uri editate de reviste cu vizibilitate internaţională notabilă (ISI), aceste 

articole, dacă au minimum 3 citări pe Web of Science sau Scopus, pot fi luate în calcul la nr. 1 şi 2 (tabel 1), 

considerându-se în formulele respective AIS=0. 

* prin autor principal se înţelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor; sunt considerate „articole în reviste cotate 

ISI”, numai lucrările care sunt listate în Web of Science Core Collection sub numele candidatului, la data depunerii 

dosarului de concurs; 

** prin contributor se înţelege orice poziţie, cu excepţia celor menţionate la autor principal. 

*** BDI (baze de date internationale) sunt considerate cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, cum ar fi: 

Scopus(Elsevier), Web of Science, CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink. 

**** editurile internaţionale de prestigiu sunt: editurile Universităţilor din “Top 500”, Springer Verlag, Blackwell, London 

Academic Press, NY: Chapman & Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: National Academy Press, 

Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer. 

 

- C.2. Evaluarea capacităţii de atragere fonduri pentru finanţarea cercetării 

 

 Se evaluează pe baza listei de contracte naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţie si coordonate de 

candidat ca director de proiect sau responsabil-partener.  

Punctajul acordat se calculează conform formulei Sf = cf x N, unde: 

- cf este 50 pentru un grant internaţional şi 20 pentru un grant naţional. Nu se iau în considerare burse de studiu, granturi 

pentru deplasări la conferinţă şi altele echivalente; 

- N este numărul de granturi din fiecare categorie. 

Punctajul final se calculează ca sumă a punctajelor obţinute la fiecare tip de grant.  

Punctajul minim: Conferenţiar (CS II): 20 şi Profesor (CS I): 40     

 

Tabel 2 Standarde minimale* 

Parametrul Conferenţiar/ CS II 
Profesor/ CS I 

(Abilitare**) 

Σ1 – 2 (recunoaştere internaţională) 90/ 110 125/ 150 

Σ1 – 13 (performanţa totală) 200 320 

Sf (finanţarea cercetării) 20 40 

* punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabel 1. 

 

**Abilitare: este necesară obţinerea a 320 puncte la criteriul recunoaştere internaţională plus minimul 

punctajului la criteriul finanţarea cercetării (40 puncte). 

 

- C.3. Evaluarea activităţii didactice  

 

 Această apreciere se face pe baza prelegerii susţinută de candidaţi în faţa comisiei de concurs. Calificativul minim 

necesar este bine. 

 

 

 

Președinte de comisie, 

Anca Volumnia SIMA 


