
 

Anexa 1 

 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA 
CONCURS SI CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE 

 

 
ASISTENT UNIVERSITAR 
1. Deținerea diplomei de Doctor în științe: nr __________________ 
2. Deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs cu 
corespondent în Rețeaua sanitară; nr. _______________________ 
3. Deţinerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic; nr  ______________  
4. Minim 2 articole BDI 
Nu sunt acceptate Rezumatele, Recenziile altor publicaţii, Materialele editoriale, Corecţiile.  
Nu sunt admise adeverinţe sau certificările din partea editorului că un articol a fost acceptat pentru 
publicare. 
 
ŞEF LUCRĂRI/LECTOR 
1. Deținerea diplomei de Doctor în științe: nr: ______________________ 
2. Deținerea titlului de medic specialist sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs 
cu corespondent în Rețeaua sanitară; nr. _____________________ 
3. Deţinerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic; nr  ______________  
4. Minim 3 articole ISI: 
 - din categoriile peer-reviewed; 
 - în trei reviste diferite; 
 - publicate în revistă sau on-line la data încheierii procesului de înscriere la concurs; 
 - cu evidenţierea clară pe Web of Sciences a categoriei Articol la Tipul de document; 
 - cu factor de impact peste 0.500; 
 - dintre care 2 prim autor și unul coautor; 

- cu afilierea corectă a candidatului la UMFVBT şi la Departamentul din care face parte (nu 
se aplică candidaţilor care vin din afara universităţii); 

- cu categorii Web of Sciences aparţinând domeniului sănătate (medicină, farmacie). 

 
Existenţa unui singur articol original ISI cu factor de impact peste 1.5 echivalează cu îndeplinirea 
condiţiilor de mai sus, candidatul fiind obligatoriu prim-autor (poziția 1 din lista autorilor). 
 
Nu sunt acceptate Rezumatele, Recenziile altor publicaţii, Materialele editoriale, Corecţiile.  
Nu sunt admise adeverinţe sau certificările din partea editorului că un articol a fost acceptat pentru 
publicare. 
 
CONFERENŢIAR 
1. Deținerea diplomei de Doctor în științe; nr. ___________________ 
2. Deținerea titlului de medic specialist sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs 
cu corespondent în Rețeaua sanitară; nr. ______________________ 
3. Deținerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic; nr_______ 
4. Condițiile stabilite de Ordinul 6560/20.12.2012 - privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior şi a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare: 

4.1. 1 carte de specialitate (cu ISBN) sau cel puţin 3 capitole într-un tratat - autor/coautor. 
4.2. Minim 3 articole în extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste 
cu factor de impact) în calitate de autor principal, de la ultima promovare. 
4.3. Minim 15 articole în extenso, din care 3 de la ultima promovare, în reviste şi volumele 
unor manifestari ştiinţifice indexate ISI sau în alte BDI (1 articol ISI cu I.F.<1 = 3 articole în 



 

reviste indexate BDI dar nu şi invers; 1 articol ISI cu I.F.≥1 = 5 articole în reviste indexate 
BDI dar nu şi invers; I.F.= impact factor). 
4.4. Minim 2 granturi /proiecte câştigate prin competiție din care 1 ca responsabil de 
proiect. 
4.5. Minim 3 articole, din care 1 in ultimii 5 ani, publicate în rezumat în reviste şi volumele 
unor manifestări ştiinţifice cu ISBN sau ISSN. 
 
Nu sunt acceptate Rezumatele, Recenziile altor publicaţii, Materialele editoriale, Corecţiile.  
Nu sunt admise adeverinţe sau certificările din partea editorului că un articol a fost acceptat 
pentru publicare. 

 
 
PROFESOR 
1. Deținerea diplomei de Doctor în științe; nr. _________________ 
2. Deținerea titlului de medic primar la disciplinele de concurs cu corespondent în Rețeaua 
sanitară; nr. _____________________ 
3. Deținerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic; nr_______ 
4. Condițiile stabilite de Ordinul 6560/20.12.2012 - privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior şi a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare: 

4.1. 2 carţi (cu ISBN)  (din care una ca prim autor sau autor unic) sau 6 capitole în tratate, 
de la ultima promovare. 
4.2. Minim 6 articole în extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste 
cu factor de impact) în calitate de autor principal, de la ultima promovare. 
4.3. Minim 25 articole in extenso, din care 5 de la ultima promovare,  în reviste şi volumele 
unor manifestări ştiinţifice indexate ISI sau în alte BDI (1 articol ISI cu I.F.<1 = 3 articole în 
reviste indexate BDI dar nu şi invers; 1 articol ISI cu I.F.≥1 = 5 articole în reviste indexate 
BDI dar nu şi invers; I.F.= impact factor). 
4.4. Minim 3 granturi /proiecte câștigate prin competiție din care 1 ca director de proiect. 
4.5. Minim 8 articole, din care 3 în ultimii 5 ani,  publicate în rezumat în reviste şi volumele 
unor manifestări ştiinţifice cu ISBN sau ISSN. 
 
Nu sunt acceptate, Rezumatele, Recenziile altor publicaţii, Materialele editoriale, Corecţiile.  
Nu sunt admise adeverinţe sau certificările din partea editorului că un articol a fost acceptat 
pentru publicare. 
 
 

* Standardele minimale necesare și obligatorii care nu se încadrează în domeniul 
sănătate, se stabilesc conform legislației în vigoare, specifice fiecărui domeniu. 
 
* Toate articolele incluse în Anexa 7A (dosarul cu standardele minimale) trebuie să 
fie publicate (cel puțin să conțină D.O.I.)1 
 
* Pentru evaluarea dosarelor candidaților la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice și de cercetare vacante, articolele publicate luate în considerare trebuie 
să fie din domeniul postului pentru care se candidează2 

                                                 
1 Conform Hotărârii Senatului nr. 9/3433 din 23.04.2014 
2 Conform Hotărârii Senatului nr. 12/2581 din 20.03.2014 


