
Anexa nr. 8 - COMISIA DE INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ȘTIINȚA MATERIALELOR 

ȘI NANOTEHNOLOGIE 

 

STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA 

TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A GRADELOR 

PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

 

Se definesc: 

 

NTOP = număr total de articole în reviste ISI situate in top 25% (zona rosie) in calitate de autor principal. Situatia 

revistelor in top 25% se judeca pe cazul cel mai favorabil pentru candidat, fie la momentul publicarii, fie la data 

inscrierii la concurs. 

 

FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ale revistelor la momentul înscrierii la concursul pentru 

ocuparea unei poziţii didactice) 

 

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

 

NC = număr total de citări (din baza SCOPUS) (se exclud autocitarile candidatului) 

 

NCO = numar contracte de cercetare-dezvoltare-inovare obtinute prin competitie la nivel national sau international sau 

contracte de cercetare-dezvoltare-inovare cu tertii in valoare minim echivalent 10.000 Euro 

 

Articolele pentru calculul NTOP, FIC, NP, NC se vor lua in considerare numai daca la data publicarii revista era 

indexata ISI, iar la data inscrierii la concurs a candidatului articolele sunt vizibile in WoS sau daca se prezinta ca 

reprinturi (inclusiv cu paginatia revistei)  

 

1. Concurs de Conferenţiar/CS II 

Standarde minimale (cumulative): 

a) NTOP ≥ 2 

b) NP ≥ 10 

c) FIC ≥ 15 

În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor  

principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a  

publicat un articol în care nu este autor principal 

d) NC ≥ 50 

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

e) NCO ≥ 1 (in calitate de Director proiect/Responsabil proiect) 

 

2. Concurs de Profesor/CS I 

Standarde minimale (cumulative): 

a) NTOP ≥ 4 

b) NP ≥ 20 

c) FIC ≥ 30 

În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor  

principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un 

articol în care nu este autor principal 

d) NC ≥ 120 

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

e) NCO ≥ 1 (in calitate de Director proiect) 

 

Președinte de comisie, 

Horia IOVU 


