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 Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 82 din 10 iulie 2018 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 

 

 

 

CRITERII SPECIFICE FACULTĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE, 

suplimentare Standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învăţământul superior, stipulate de OM 6129/20.12.2016 

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

Perioadă nedeterminată 

 

PROFESOR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional:  Medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua 

Ministerului Sănătăţii şi a celor  de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- 10 articole ISI1 – autor principal2 

- 5 articole ISI – coautor6 

- Index Hirsch3 – 6 

- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP)4 - 10 

- minim 20 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

CONFERENȚIAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic specialist sau medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor  de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- 6 articole ISI1 – autor principal2 

- 3 articole ISI1 – coautor6 

- Index Hirsch3 – 4 

- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP)4 - 6 

- minim 15 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 
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ŞEF LUCRĂRI 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic specialist sau medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor  de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- minim 1 articol publicat in extenso în reviste indexate ISI1 

- minim 7 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

ASISTENT UNIVERSITAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic rezident sau medic specialist, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor  de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  
- minim 3 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

Perioadă nedeterminată 

 

PROFESOR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua 

Ministerului Sănătăţii şi a celor  de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- minim 8 articole ISI1  în extenso  în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în 

reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim 0,3 în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din  învăţământul 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 în ultimii 5 ani - pentru cei care nu provin din  

învăţământul superior.  

 

CONFERENȚIAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic specialist sau medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor  de la disciplinele preclinice 

  

Publicații:  

- minim 5 articole ISI1  în extenso  în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în 
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reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani - pentru cei care nu provin din  

învăţământul superior.  

- minim 15 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 în ultimii 5 ani - pentru cei care nu provin din învăţământul 

superior.  

 

ŞEF LUCRĂRI 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic specialist sau medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- minim 1 articol publicat in extenso în reviste indexate ISI1 

- minim 7 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

ASISTENT UNIVERSITAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic rezident sau medic specialist, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la disciplinele preclinice 

 

Publicații: minim 3 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date 

internaționale (BDI) 

 

DOMENIUL FARMACIE 

Perioadă nedeterminată 

 

PROFESOR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Farmacist specialist sau primar pentru disciplinele farmaceutice, cu excepţia posturilor de la 

disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la 

disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- 10 articole ISI1 – autor principal2 

- 5 articole ISI – coautor6 

- Index Hirsch3 – 6 

- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP)4 - 10 

- minim 20 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 
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CONFERENȚIAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Farmacist specialist sau primar pentru disciplinele farmaceutice, cu excepţia posturilor de la 

disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la 

disciplinele preclinice. 

 

Publicații:  
- 6 articole ISI1 – autor principal2 

- 3 articole ISI1 – coautor6 

- Index Hirsch3 – 4 

- Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP)4 - 6 

- minim 15 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

ŞEF LUCRĂRI 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Farmacist specialist sau primar pentru disciplinele farmaceutice, cu excepţia posturilor de la 

disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la 

disciplinele preclinice. 

Publicații:  

- minim 1 articol publicat in extenso în reviste indexate ISI1 

- minim 7 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

ASISTENT UNIVERSITAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Farmacist pentru disciplinele farmaceutice, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la disciplinele preclinice.. 

 

Publicații:  
- minim 3 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ / MEDICINĂ DENTARĂ 

Perioadă determinată 

 

ŞEF LUCRĂRI 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Medic specialist sau medic primar, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la disciplinele preclinice 

 

Publicații:  

- minim 7 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 
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ASISTENT UNIVERSITAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor/Doctorand 

Status profesional: Medic rezident sau medic specialist, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la disciplinele preclinice 

 

 

Publicații: minim 3 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date 

internaționale (BDI) 

 

DOMENIUL FARMACIE 

Perioadă determinată 

 

ŞEF LUCRĂRI 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor 

Status profesional: Farmacist specialist sau primar pentru disciplinele farmaceutice, cu excepţia posturilor de la 

disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la 

disciplinele preclinice. 

 

Publicații:  

- minim 7 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) 

 

ASISTENT UNIVERSITAR 

Criterii specifice 

Universitate absolvită: universitate acreditată 

Status ştiinţific: Doctor/Doctorand 

Status profesional: Farmacist pentru disciplinele farmaceutice, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au 

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor e de la disciplinele preclinice. 

Publicații: minim 3 articole publicate in extenso în reviste indexate în baze de date 

internaționale (BDI) 

 

 

 

Notă: 

 

1. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul 

de impact în „Journal Citation Reports”. 

2. Autor / Autori principali ai unei publicaţii se consideră a fi oricare dintre următorii: 

- primul autor; 

- autorul corespondent; 

- alţi autori a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu contribuţia 

primului autor sau a autorului corespondent; 

- ultimul autor. 

3. Va fi luat în considerare indicele Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core Collection, 

Thomson Reuters, pentru întreaga carieră a candidatului („all years”). 
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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. Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele menţionate, astfel: 1 articol  ISI = 3 articole în 

reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI, dar nu şi invers. 

Coautor al unei publicaţii se consideră a fi oricare poziţie, mai puțin cea de autor principal. 


