
COMISIA 23 FARMACIE 
 

1. Pentru Gradele profesionale de cercetare-dezvoltare propunem asimilarea standardelor 

astfel:  

 CS I- echivalente cele de la Profesor;  

 CS II- echivalente cele de la Conferențiar.  

 

 

2. In ceea ce privește susținerea Tezei de abilitare, am considerat că este potrivită varianta 

în care este necesară îndeplinirea noilor standardelor minimale (care vor fi 

aprobate)pentru conferirea titlului didactic de Profesor universitar. 

 

3. Pentru doctorat am reformulat criteriile și am propus o ierarhizare în funcție de 

calificativul acordat, după cum urmează: 

 Satisfăcător:2 articole BDI în calitate de prim autor; 

 Bine:2 articole, dintre care 1 articol ISI și 1 articol BDI,minim 1 în calitate de prim autor 

și 1 în calitate de autor principal; 

 Foarte bine:2 articole ISI, din care minim1 articol într-o revistă ISI cu IF≥1.5, minim 1 

în calitate de prim autor și 1 în calitate de autor principal; 

 Excelent: cel puțin 3 articole ISI,minim 2 în reviste ISI cu IF≥2, minim 2în calitate de 

prim autor și 1 în calitate de autor principal. 

Notă: toate articolele publicate trebuie să conțină rezultatele cercetărilor proprii derulate în 

cadrul tezei de doctorat. Nu se iau în considerare articolele tip Review sau cele publicate în 

afara temei de doctorat. 

 

IMPORTANT – de precizat data de la care se aplică criteriile propuse.  

Se pot aplica începând cu seria de studenți doctoranzi 2016/2017, doar dacă nu se semnează 

contractele până la momentul apariției acestor noi criterii. 
Deoarece trebuie să ținem cont de necesitatea respectării condițiilor contractuale deja existente, 

NU se pot aplica doctoranzilor actuali, indiferent de anul de studii, aceștia publicându-și deja o 

parte din rezultatele cercetărilor proprii și prin urmare nu au cum să mai îndeplinească criteriile 

ce vor fi aprobate. 

 

Teza trebuie să fie structurată în două părţi: Cercetare bibliografică şi Contrubuţii personale 

(Cercetări originale). Partea de Contribuţii personale trebuie să fie supusă controlului de 

similitudine. 

 



ANEXA  FARMACIE 

COMISIA FARMACIE 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA 

TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (PROF., CONF.) ŞI A 

GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE (CS I, CS II) 

 

Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului 

Nr. 

crt 

Activitatea Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Subcategorii Indicat

ori Kpi 

0 1 2 3 4 5 

1 Didactică şi 

profesională 

1.1 cărţi şi capitole în 

cărţi de specialitate 

(cu ISBN) – 

coordonator 

(tratat)/autor/coautor 

1 capitol în tratat 

internaţional  = 1 carte 

naţională 

 

1 carte internaţional = 3 cărţi 

naţionale 

Internaţional  

Profesor – 2 cărţi (din care 

una ca prim autor sau autor 

unic) sau 6 capitole în tratate 

 

Conferenţiar – 1 carte de 

specialitate sau cel puţin 3 

capitole într-un tratat 

Naţional  

2 Cercetare 2.1 articole in 

extenso în reviste 

cotate ISI Thomson 

Reuters (articole în 

reviste cu factor de 

impact) în calitate de 

autor principal  

Profesor - minim 20 de 

articole, dintre care10 în 

calitate de autor principal, 

de la ultima promovare. 

Pentruaceste 10 

articole,factor de impact 

cumulat minim 12, nu se 

acceptă articole tip review; 

 

Conferenţiar – minim 10 

articole, dintre care 7 în 

calitate de autor principal, 

de la ultima promovare. 

Pentru aceste 7 

articole,factor de impact 

cumulat minim 9, nu se 

acceptă articole tip review. 

  

 

2.3 granturi/proiecte 

câştigate prin 

competitie națională 

(director/responsabil 

partener) 

Profesor – participant la 

minim 3 granturi/proiecte, 

din care 1 ca director de 

proiect 

 

Conferenţiar – participant 

la minim 2 granturi/proiecte, 

din care 1 ca responsabil 

partener 

3 responsabil 

partener  = 1 

director 

grant/proiect 

 

1 proiect 

internaţional = 2 

proiecte naţionale  

 



3 Recunoaşterea 

şi impactul 

activităţii 

3.1 citări în reviste 

ISI şi BDI 

0,05 pct. / citare  

(exclus autocitări) 

Profesor – minim 

20 citări în reviste 

ISI 

Conferenţiar – 

minim 15 citări în 

reviste ISI 

 

 

STANDARDE MINIMALE OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR 

DIDACTICE SAU A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE 
 

Motivarea 
 

1. Creșterea nivelului standardelor, concomitent cu aplicarea principiului conform căruia aceasta 

să se facă de o manieră constantă în timp, fără salturi exagerate, evitându-se astfel crearea în 

timp a unui hiatus la nivelul corpului didactic universitar farmaceutic; 

2. Sa reflecte evoluția în pregatirea noastră profesională, în condiția imprimării unui ritm de 

creștere corect și în concordanță cu contextul actual al domeniului farmaceutic din România; 

3. Structurarea unor standarde unitare pe domenii fundamentale sau foarte apropiate (în cazul 

nostru pentru grupul Medicină, Medicină dentară și Farmacie); 

4. Maniera de tratare a suspiciunilor de similitudine; 

5. Să permită, ca pe baza autonomiei universitare, fiecare facultate să își poată defini criterii 

specifice în concordanță cu propria stategie de dezvoltare. 

 

 

 


