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Nr. 288/29.10.2020 

 

Către 

Senatul Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

În atenția domnului Președinte al Senatului UBB prof. univ. dr. Florin Streteanu  

 

 

Luând act de hotărârile Senatului UBB nr. 22338 din 03.12.2018 şi 381 din 14.01.2019, cu privire la 

necesitatea de a propune standarde suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

prin concurs şi/sau promovare față de standardele naționale minimale necesare şi obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice şi de cercetare în învățământul superior, ca urmare a Hotărârii Consiliului 

Facultății de Geografie, adoptată prin vot electronic la data de 8.03.2019 și reavizată în 29.10.2020  vă 

aducem la cunoștință propunerile de modificare pentru domeniul Geografie.  

Menționăm că propunerile vizează doar criteriul 1. Modificările propuse sunt marcate prin caractere 

aldine. 

 

 

 D E C A N, 

Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian 
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Comisia Științele Pământului - DOMENIUL ȘTIINȚIFIC - Geografie 

Standard minimal CNATDCU 
Standard concurs  

(didactic/de cercetare) 

Standard examen promovare 

(didactic) 

Conferențiar 

universitar/ CS II 

Profesor 

universitar/ CS I 

Conferențiar 

universitar/ CS II 

Profesor 

universitar/ CS I 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

Criteriul 1- articole 

științifice 

Conferențiar 

universitar/ CS II: 4 

articole ca autor 

principal în reviste 

cu factor de impact 

în baza de date Web 

of Science, cu AIS 

cumulat >= 3; 2 

articole în reviste 

BDI. 

Criteriul 2- 

vizibilitatea 

articolelelor 

științifice 

Conferențiar 

universitar/ CS II:  

Hi >=3. 

Criteriul 3- 

capacitatea de 

susținere a 

activităților de 

cercetare 

Conferențiar 

universitar/ CS II: 

Director/Lider de 

proiect/grant 

național în 1 

proiect/ grant sau 

responsabil de 

proiect/ grant în 2 

proiecte/granturi de 

cercetare naționale 

sau participare ca 

membru în echipa 

de lucru în 2 

proiecte/granturi 

internaționale. 

Criteriul 1- 

articole științifice 

Profesor/CS 

I/Abilitare: 5 

articole ca autor 

principal în 

reviste cu factor 

de impact în baza 

de date Web of 

Science, cu AIS 

cumulat >= 3,5; 3 

articole în reviste 

BDI. 

Criteriul 2- 

vizibilitatea 

articolelelor 

științifice 

Profesor/CS 

I/Abilitare 

Indicele Hirsch 

>=4. 

Criteriul 3- 

capacitatea de 

susținere a 

activităților de 

cercetare 

Profesor/Abilitare

/CS I: A: 

Director/Lider de 

proiect/grant în 2 

proiecte/ granturi 

naționale sau 

responsabil de 

proiect/grant în 3 

proiecte/ granturi 

de cercetare 

naționale sau B: 

Director/Lider la 

un proiect/grant 

internațional sau 

responsabil de 

proiect/grant în 2 

proiecte/granturi 

de cercetare 

internaționale. 

Criteriul 1- 

articole științifice 

Conferențiar 

universitar/ CS II: 

8 articole, din 

care 4 articole ca 

autor principal în 

reviste cu factor 

de impact în baza 

de date Web of 

Science, cu AIS 

cumulat >= 3; 8 

articole în reviste 

BDI. 

Criteriul 2- 

vizibilitatea 

articolelelor 

științifice 

Conferențiar 

universitar/ CS II:  

Hi >=3. 

Criteriul 3- 

capacitatea de 

susținere a 

activităților de 

cercetare 

Conferențiar 

universitar/ CS II: 

Director/Lider de 

proiect/grant 

național în 1 

proiect/ grant sau 

responsabil de 

proiect/ grant în 2 

proiecte/granturi 

de cercetare 

naționale sau 

participare ca 

membru în echipa 

de lucru în 2 

proiecte/granturi 

internaționale. 

Criteriul 1- 

articole științifice 

Profesor/CS 

I/Abilitare: 10 

articole, din care 

5 articole ca autor 

principal în reviste 

cu factor de impact 

în baza de date 

Web of Science, cu 

AIS cumulat >= 

3,5; 10 articole în 

reviste BDI. 

Criteriul 2- 

vizibilitatea 

articolelelor 

științifice 

Profesor/CS 

I/Abilitare Indicele 

Hirsch >=4.  

Criteriul 3- 

capacitatea de 

susținere a 

activităților de 

cercetare 

Profesor/Abilitare/

CS I: A: 

Director/Lider de 

proiect/grant în 2 

proiecte/ granturi 

naționale sau 

responsabil de 

proiect/grant în 3 

proiecte/ granturi 

de cercetare 

naționale sau B: 

Director/Lider la 

un proiect/grant 

internațional sau 

responsabil de 

proiect/grant în 2 

proiecte/granturi 

de cercetare 

internaționale. 

Criteriul 1- 

articole științifice 

Conferențiar 

universitar/ CS 

II: 8 articole, din 

care 4 articole ca 

autor principal în 

reviste cu factor 

de impact în baza 

de date Web of 

Science, cu AIS 

cumulat >= 3; 8 

articole în 

reviste BDI. 

Criteriul 2- 

vizibilitatea 

articolelelor 

științifice 

Conferențiar 

universitar/ CS 

II:  Hi >=3. 

Criteriul 3- 

capacitatea de 

susținere a 

activităților de 

cercetare 

Conferențiar 

universitar/ CS 

II: Director/Lider 

de proiect/grant 

național în 1 

proiect/ grant sau 

responsabil de 

proiect/ grant în 

2 

proiecte/granturi 

de cercetare 

naționale sau 

participare ca 

membru în 

echipa de lucru 

în 2 

proiecte/granturi 

internaționale. 

Criteriul 1- articole 

științifice 

Profesor/CS 

I/Abilitare: 10 

articole, din care 5 

articole ca autor 

principal în reviste 

cu factor de impact 

în baza de date Web 

of Science, cu AIS 

cumulat >= 3,5; 10 

articole în reviste 

BDI. 

Criteriul 2- 

vizibilitatea 

articolelelor 

științifice 

Profesor/CS 

I/Abilitare Indicele 

Hirsch >=4.  

Criteriul 3- 

capacitatea de 

susținere a 

activităților de 

cercetare 

Profesor/Abilitare/C

S I: A: 

Director/Lider de 

proiect/grant în 2 

proiecte/ granturi 

naționale sau 

responsabil de 

proiect/grant în 3 

proiecte/ granturi de 

cercetare naționale 

sau B: 

Director/Lider la un 

proiect/grant 

internațional sau 

responsabil de 

proiect/grant în 2 

proiecte/granturi de 

cercetare 

internaționale. 

D E C A N : Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian 
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EXTRAS 

DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI  

CONSILIULUI FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE 

din data de 29.10.2020 

 

 

 

La punctul 2 al Ordinii de zi – Secțiunea Diverse s-a supus la vot reavizarea suplimentării 

criteriilor minimale de conferire a titlurilor didactice şi de cercetare în învățământul superior 

adoptate de Consiliul Facultății de Geografie în anul 2019. 

În urma votului exprimat electronic au fost reavizate standardele suplimentate la 

Facultatea de Geografie, cu 28 de voturi ‘de acord”, 0 voturi “împotrivă” și 1 abținere fiind 

prezenți 29 de membri din totalul de 35 de membri. 

 

 

 

D E C A N, 

Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian 

  

 

 

 


