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Anexa 1  

  

STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU  ÎNSCRIEREA  

LA CONCURS ȘI CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE  
  

 ASISTENT UNIVERSITAR  

1. Deținerea diplomei de Doctor în științe;  

2. Deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs cu 

corespondent în Rețeaua sanitară;  

3. Deținerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic;  

4. Minim 1 articol ISI original ca prim-autor cu factor de impact peste 0.5 și 2 articole BDI din domeniul 

postului. 

 

Nu sunt acceptate Rezumatele, Recenziile altor publicații, Materialele editoriale, Corecțiile.   

Nu sunt admise adeverințe sau certificările din partea editorului că un articol a fost acceptat pentru 

publicare.  

  

ȘEF LUCRĂRI  

1. Deținerea diplomei de Doctor în științe  

2. Deținerea titlului de medic specialist sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs cu 

corespondent în Rețeaua sanitară  

3. Deținerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic  

4. Minim 3 articole ISI:  

- în minimum 2 reviste cu titluri diferite;  

- publicate în revistă sau on-line la data încheierii procesului de înscriere la concurs; 

- cu factor de impact peste 0.5;  

- dintre care 2 prim autor și unul coautor;  

- cu afilierea corectă a candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara 

universității);  

- din domeniul Medicină, Medicină Dentară, Farmacie. 
  

Existența unui singur articol original ISI cu factor de impact peste 1.5 echivalează cu îndeplinirea 

condițiilor de mai sus, candidatul fiind obligatoriu prim-autor (poziția 1 din lista autorilor). În cazul 

publicațiilor în reviste cu factor de impact mai mare decât 3, pot fi luate în considerare și alte tipuri de 

publicații în extenso (nu rezumate). 

 

Nu sunt acceptate rezumatele și corecțiile. Nu sunt admise adeverințe sau certificările din partea 

editorului că un articol a fost acceptat pentru publicare.  
  

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

1. Deținerea diplomei de Doctor în științe;  

2. Deținerea titlului de medic specialist sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs cu 

corespondent în Rețeaua sanitară;  

3. Deținerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic;  

4. Condițiile stabilite de Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/20.12.2016 

privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de 

doctorat și a atestatului de abilitare (Anexa 20 Comisia de Medicină, Anexa 22 Comisia de Medicină 

Dentară, Anexa 23 Comisia de Farmacie). 

Pentru Medicină: 
- 6 articole ISI în calitate de autor principal.  
- 3 articole ISI în calitate de coautor. 
- Index Hirsch 4. 
- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 6. 
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Note asupra metodei de calcul: 
1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core 

Collection, Thomson Reuters pentru întreaga carieră a candidatului ("all years"). 
2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică 

factorul de impact în "Journal Citation Reports". 
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii: 

a. primul autor 

b. autorul corespondent 

c. alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu 
contribuția primului autor sau a autorului corespondent 

d. ultimul autor. 
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor 

principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în 
calitate de autor principal în reviste cotate ISI. 

5. În analiză vor fi incluse articolele originale și reviews cu menționarea afilierii corecte a 
candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara universității). În 
cazul publicațiilor în reviste cu factor de impact mai mare decât 3, pot fi luate în 
considerare și alte tipuri de publicații în extenso (nu rezumate). 

Pentru Medicină Dentară: 

 minim 5 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în 
reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor 
principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul 
superior, în ultimii 5 ani. 

 minim articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent în 
domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau 
medicale, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul 
superior, în ultimii 5 ani. 

 se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 
articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

 în analiză vor fi incluse articolele originale și reviews cu menționarea afilierii corecte a 
candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara universității). 

Pentru Farmacie: 
- 6 articole ISI în calitate de autor principal.  
- 3 articole ISI în calitate de coautor. 
- Index Hirsch 4. 
- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 6. 

Note asupra metodei de calcul: 
1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core 

Collection, Thomson Reuters. 
2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică 

factorul de impact în "Journal Citation Reports". 
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii: 

a. primul autor 

b. autorul corespondent 

c. alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu 
contribuția primului autor sau a autorului corespondent 

d. ultimul autor. 
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor 

principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor 

în calitate de autor principal în reviste cotate ISI. 

5. În analiză vor fi incluse articolele originale și reviews cu menționarea afilierii corecte a 

candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara universității). În 

cazuri speciale, privind alte tipuri de publicații, posibile, dar probabil cu o contribuție 

mică în evaluare, decizia va aparține comisiei de evaluare. 

 

Nu sunt acceptate rezumatele și corecțiile. Nu sunt admise adeverințe sau certificările din partea 

editorului că un articol a fost acceptat pentru publicare.  
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PROFESOR UNIVERSITAR  

1. Deținerea diplomei de Doctor în științe;  

2. Deținerea titlului de medic primar la disciplinele de concurs cu corespondent în Rețeaua sanitară;  

3. Deținerea diplomei de absolvire a cursurilor unui modul didactic;  

4. Deținerea calității de conducător de doctorat; 

5. Condițiile stabilite de Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/20.12.2016 

privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de 

doctorat și a atestatului de abilitare (Anexa 20 Comisia de Medicină, Anexa 22 Comisia de Medicină 

Dentară, Anexa 23 Comisia de Farmacie) și de OUG nr.92/8.12.2016 privind modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. 

Pentru Medicină: 
- 10 articole ISI în calitate de autor principal.  
- 5 articole ISI în calitate de coautor. 
- Index Hirsch 6. 
- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 10. 

Note asupra metodei de calcul: 
1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core 

Collection, Thomson Reuters pentru întreaga carieră a candidatului ("all years"). 
2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică 

factorul de impact în "Journal Citation Reports". 
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii: 

a. primul autor 

b. autorul corespondent 

c. alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu 
contribuția primului autor sau a autorului corespondent 

d. ultimul autor. 
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor 

principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în 
calitate de autor principal în reviste cotate ISI. 

5. În analiză vor fi incluse articolele originale și reviews cu menționarea afilierii corecte a 
candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara universității). În 
cazul publicațiilor în reviste cu factor de impact mai mare decât 3, pot fi luate în 
considerare și alte tipuri de publicații în extenso (nu rezumate). 

 
Pentru Medicină Dentară: 

 minim 8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în 
reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor 
principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul 
superior, în ultimii 5 ani. 

 minim 20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent în 
domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau 
medicale, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul 
superior, în ultimii 5 ani. 

 se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 
articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

 în analiză vor fi incluse articolele originale și reviews cu menționarea afilierii corecte a 
candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara universității). 

 
Pentru Farmacie: 

- 10 articole ISI în calitate de autor principal.  
- 5 articole ISI în calitate de coautor. 
- Index Hirsch 6. 
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- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 10. 
Note asupra metodei de calcul: 
1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core 

Collection, Thomson Reuters. 
2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică 

factorul de impact în "Journal Citation Reports". 
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii: 

a. primul autor 

b. autorul corespondent 

c. alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu 
contribuția primului autor sau a autorului corespondent 

d. ultimul autor. 
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor 

principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în 
calitate de autor principal în reviste cotate ISI. 

5. În analiză vor fi incluse articolele originale și reviews cu menționarea afilierii corecte a 
candidatului la UMFVBT (nu se aplică candidaților care vin din afara universității). În 
cazuri speciale, privind alte tipuri de publicații, posibile, dar probabil cu o contribuție 
mică în evaluare, decizia va aparține comisiei de evaluare. 

 

Nu sunt acceptate rezumatele și corecțiile.  Nu sunt admise adeverințe sau certificările din partea 

editorului că un articol a fost acceptat pentru publicare.  

  

 


