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FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor minimale în vederea obţinerii atestatului de abilitare  

în cadrul I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie  

“Victor Babeş” din Timişoara 

Domeniile de doctorat: Medicină, Farmacie 

 

I.  Date despre candidat 

Nume: DEHELEAN  

Prenume: CRISTINA ADRIANA 

1. Doctor în ştiinţe 

x DA  □ NU 
Titlul tezei de doctorat: Cercetari analitice asupra prezentei unor detergenti in 

mediul ambiant si implicatiile utilizarii acestora 

Ordinul de confirmare: OMEC 3876/19.05.2004 

 

2. Medic/ medic dentist/farmacist primar în specialitatea postului (la disciplinele cu 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii) 

x DA  □ NU 
Ordinul de confirmare: OMS 1971/2008 

 

 

 

II. Date numerice privind îndeplinirea standardelor minimale naţionale, conform anexelor 

nr. 20 şi 23 ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

6129/20.12.2016 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

 

Criteriul Standard minim: 10 articole 

Număr articole publicate în reviste cotate 

ISI în calitate de autor principal  

Indeplinit - 2015-2020 – 47 articole  

Total – 69 articole 

 

 

 

 

Lista articolelor ISI publicate în calitate de autor principal: autori, titlu articol, revistă, an, 

volum, pagini, factor de impact 

 

 

2. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de coautor 

 

Criteriul Standard minim: 5 articole 



 ŞCOALA DOCTORALĂ 
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 
Tel: (+40) 256204250; int. 1422 Fax: (+40) 256292758 
E-mail: doctorat@umft. ro; www.umft.ro 

 

 

Număr articole publicate în reviste cotate 

ISI în calitate de coautor  

Indeplinit - 2015-2020 – 72 articole 

Total – 113 articole 

 

Lista articolelor ISI publicate în calitate de coautor: autori, titlu articol, revistă, an, volum, 

pagini, factor de impact 

 

3. Factorul cumulat de impact pentru articolele publicate ca autor principal în reviste 

cotate ISI (FCIAP) 

 

Criteriul Standard minim: 10 

(ISI) Factor cumulat de impact autor 

principal  

Indeplinit - 117.064 (articole 2015-

2020) 

149.789 (articole 2006-2020) 

 

4. Indexul Hirsch  

(va fi luat în considerare Indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science) 

Criteriul Standard minim: 6 

Index Hirsch  Indeplinit - I. Hirsch 21 

 

Confirm prin prezenta că datele menționate mai sus sunt reale și se referă la propria mea activitate 

profesională și științifică 

 

 

Data        Semnătura candidatului 

_________       ____________________ 

 

 

 

 

 
 

 


