
Anexa 2b 
 
 
Conform anexei 2b, am publicat cel putin 2 articole indexate BDI: 
 
- Urmăriți și urmăritori: despre hoți în Moldova secolului al XVII-lea, în „Buletinul cercurilor științifice 
studențești”, nr. 17-18, Alba Iulia, 2011-2012;  
- Des boyards et des serviteurs. Entre des «procédures pénales» et des «valuri» (Moldavie, le XVIIe 
siècle), în „Research and science today“, nr. 4, Târgu-Jiu, 2012.  
 



 

ANEXA 2b 
STANDARDE MINIMALE PE DOMENII PENTRU FUNCŢII DE CERCETARE – perioadă determinată 

Nr. 
crt. FACULTATEA 

FUNCŢIA DE CERCETARE 

ASISTENT DE CERCETARE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III 

1. BIOLOGIE 

- 2 articole ştiinţifice publicate in 
extenso în reviste internaţionale, 
din care 1 în reviste cotate ISI cu 
factor de impact; 

- activitatea ştiinţifică 
trebuie să fie obligatoriu în profilul 
postului. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 în reviste cotate ISI cu factor de 
impact; 
- membru în echipa unui proiect de 
cercetare cu finanţare obţinută prin 
competiţie; 

- activitatea ştiinţifică trebuie să 
fie obligatoriu în profilul postului. 

- 6 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale, din care 3 autor principal 
în reviste cotate ISI cu factor de impact; 

- membru în echipa a 2 proiecte de cercetare 
cu finanţare obţinută prin competitive; 
‐ activitatea ştiinţifică trebuie să fie obligatoriu în 
profilul postului. 

2. CHIMIE 

2 articole ştiinţifice 
publicate în extenso în reviste 
internaţionale, din care 1 în reviste 
cotate Web of Science cu factor de 
impact 

 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
în extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 în reviste cotate Web of Science cu 
factor de impact; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare câştigat prin competiţie 
naţională sau internaţională. 

- 6 articole ştiinţifice publicate în extenso 
în reviste internaţionale, din care 3 autor principal 
în reviste cotate Web of Science cu factor de 
impact; 

- membru în echipa a 2 proiecte de 
cercetare câştigate prin competiţie naţională sau 
internaţională. 

3. DREPT 
 

1 articol ştiinţific publicat 
in extenso în reviste internaţionale. 

 

- 2 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 1 indexate BDI. 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanţare obţinută prin 
competiţie. 

 

‐ o carte de unic autor sau două - în colectiv, 
- membru în echipa unui proiect de 

cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie; se 
poate echivala cu o altă carte de specialitate, 
‐ cel puţin 8 articole ISI sau BDI, dintre care cel 
puţin 4 articole publicate după obţinerea titlului 
de doctor 

 

4. 

ECONOMIE ŞI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

 

- 2 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, din care 2 indexate 
BDI (ISI, Scopus, EBSCO, 
EconLit, REPEC, DOAJ, Cabell’s, 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI (ISI, Scopus, 
EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, 
Cabell’s, JSTOR, Science Direct, 

- 5 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale, din care 3 indexate BDI 
(ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, 
EconLit, REPEC, DOAJ, Cabell’s, JSTOR, 
Science Direct, SpringerLink, ProQuest) şi 2 
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Nr. 
crt. FACULTATEA 

FUNCŢIA DE CERCETARE 

ASISTENT DE CERCETARE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III 

JSTOR, Science Direct, 
SpringerLink, ProQuest); 

 

SpringerLink, ProQuest); 
- membru în echipa unui proiect 

de cercetare cu finanţare obţinută prin 
competiţie. 

articole ISI, inclusiv volume ale conferinţelor 
indexate ISI; 

- membru în echipa unui proiect de 
cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie. 

5. 

EDUCATIE 
FIZICĂ ȘI SPORT 

- 1 articol ştiinţific 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, 

- membru în echipa unui 
proiect de cercetare sau 1 articol 
ştiinţific publicat în reviste 
internaţionale indexate BDI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare sau 1 articol ştiinţific 
publicat în reviste internaţionale indexate 
BDI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale indexate BDI; 

- carte de autor publicată într-o editură 
academică naţională; 

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare sau o carte (prim autor) şi 1 articol 
ştiinţific publicat în reviste internaţionale indexate 
BDI. 

6. 

FILOSOFIE ŞI 
ŞTIINŢE SOCIAL 
POLITICE 

- 3 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, din care 1 indexată 
BDI. 

 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanțare obţinută prin 
competiţie. 

- 3 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale indexate BDI; 

- carte de autor publicată într-o editură 
academică naţională; 

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie. 

 

7. FIZICA1 

P minim: 0.5 
- Pentru posturile de 

asistent de cercetare finanțate 
din contracte de cercetare în 
derulare este necesară calitatea de 
masterand sau de doctorand a 
candidatului.  

I minim: 0.5 
P minim 0.75 

- Membru în echipa unui 
proiect de cercetare cu finanțare 
obținută prin competiție. 

 

I minim: 1 
P minim 1 

Membru în echipa unui proiect de 
cercetare cu finanțare obținută prin competiție 

 

                                                                

1    I  şi  P  sunt  definite  conform  metodologiei  CNATDCU,  M.O.  nr.  890.27.12.2012,  P  fiind  suma  scorurilor  de  influență  ale  articolelor  publicate  ca  autor 

Prim/corespondent, iar I suma scorurilor de influență ale tuturor articolelor publicate împărțite la numărul de autori 



 

Nr. 
crt. FACULTATEA 

FUNCŢIA DE CERCETARE 

ASISTENT DE CERCETARE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III 

- Pentru posturile de 
asistent de cercetare din cadrul 
departamentului este necesară 
cel puțin calitatea de doctorand a 
candidatului.  

8. 

GEOGRAFIE ŞI 
GEOLOGIE 

- 2 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 1 în reviste indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanțare obţinută prin 
competiţie. 

- 6 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale, din care 3 autor principal 
în reviste indexate BDI; 

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie. 

9. ISTORIE 

- 2 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, din care 1 indexate 
BDI. 

 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanțare obţinută prin 
competiţie. 

- 4 articole publicate în reviste 
recunoscute CNCS (categoria A sau B) sau în 
volume de studii publicate la edituri recunoscute 
CNCS (categoria A sau B); 

- teza de doctorat publicată în editură 
recunoscută CNCS (categoria A sau B); 

- membru în echipa unui proiect de 
cercetare cu finanțare obținută prin competiţie. 

10. INFORMATICĂ 

- 2 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste şi 
volume ale unor conferinţe 
internaţionale, din care 1 indexată 
ISI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste şi volume ale unor 
conferinţe internaţionale, din care 2 
indexate ISI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanțare obţinută prin 
competiţie. 

- 6 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste şi volume conferinţe internaţionale, din 
care 3 indexate ISI; 

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie. 
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Nr. 
crt. FACULTATEA 

FUNCŢIA DE CERCETARE 

ASISTENT DE CERCETARE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III 

11. LITERE 

- 3 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, din care 1 indexate 
BDI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanțare obţinută prin 
competiţie sau încă 3 articole ştiinţifice 
în reviste  internaţionale indexate BDI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale indexate BDI; 

- carte de autor publicată într-o editură 
academică naţională, recunoscută CNCS; 

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie. 

12. 

 
MATEMATICĂ 

 

Pentru post de asistent de 
cercetare la granturi în derulare - 
cel puțin calitatea de masterand. 

Pentru post de asistent 
de cercetare la Departament - 
cel puțin calitatea de doctorand. 

‐ minim o lucrare în ultimii 7 ani 
calendaristici, publicată într-o revistă 
cu scor relativ de influenţă mai mare 
sau egal cu 0.5. 

- membru în echipa unui 
grant de cercetare finanțat prin 
competiție. 

- să îndeplineasca următoarele criterii 
scientometrice minimale: 

1≥crecent * 
cup ≥ 0.5 
- membru în echipa unui proiect de 

cercetare finanțat prin competiție. 

13. 

PSIHOLOGIE ŞI 
ŞTIINŢELE 
EDUCAŢIEI  

 

- 2 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, din care 2 indexate 
BDI. 

 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare obţinut prin competiţie şi 
recunoscut de instituţii academice sau de 
cercetare naţionale sau internaţionale. 

- 3 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale indexate BDI;  

- carte de autor publicată într-o editură 
academică naţională;  

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare obţinute prin competiţie şi recunoscute 
de instituţii academice sau de cercetare naţionale 
sau internaţionale. 

14. 
TEOLOGIE 
CATOLICĂ 

- 3 articole ştiinţifice 
publicate in extenso în reviste 
internaţionale, din care 1 indexate 
BDI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare cu finanţare obţinută prin 

- 3 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale indexate BDI; 

- carte de autor publicată într-o editură 
academică naţională; 

- membru în echipa a două proiecte de 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Telefon: +40 232 201010 

 
 

Fax: +40 232 201121 

 



 

Nr. 
crt. FACULTATEA 

FUNCŢIA DE CERCETARE 

ASISTENT DE CERCETARE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III 

competiţie. cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie. 

15. 

TEOLOGIE 
ORTODOXĂ 

- 1 articol ştiinţific 
publicat in extenso în reviste 
internaţionale,  

-  1 articol ştiinţific 
publicat in extenso în reviste 
indexate BDI. 

- 3 articole ştiinţifice publicate 
in extenso în reviste internaţionale, din 
care 2 indexate BDI; 

- membru în echipa unui proiect 
de cercetare sau carte de autor, de 
minimum 200 de pagini, publicat e 
editură acreditată CNCS, în domeniul 
disciplinelor de concurs. 

- 3 articole ştiinţifice publicate in extenso 
în reviste internaţionale indexate BDI; 

- carte de autor publicată într-o editură 
academică naţională; 

- membru în echipa a două proiecte de 
cercetare sau carte de autor, de minimum 200 de 
pagini, publicată de editură acreditată CNCS, în 
domeniul disciplinelor de concurs. 

16. 

DEPARTAMENTUL 
INTERDISCIPLINAR 
STIINTE 

Pentru post de asistent de 
cercetare la Departament:  

- cel putin calitatea de 
doctorand 
‐ minim 1 articol din domeniul 

stiintific al postului, publicat în 
calitate de autor principal, cu 
AIS ≥ 0,5. 

 Pentru post de asistent de 
cercetare la granturi in derulare 
– cel putin calitatea de masterand. 

Pentru candidații din domeniul 
Istorie, sunt valabile criteriile 
Facultății de Istorie. 

‐ minim 1 articol din domeniul știintific 
al postului, publicat în calitate de autor 
principal, cu AIS ≥ 1. 

‐ suma AIS din toate publicațiile în 
calitate de autor principal să fie minim 
2. 

 
Pentru candidații din domeniul 

Istorie, sunt valabile criteriile Facultății 
de Istorie. 

‐ minim 3 articole din domeniul stiintific al 
postului, publicat în calitate de autor 
principal, cu AIS ≥ 1. 

-        suma AIS din toate publicațiile în calitate 
de autor principal să fie minim 5. 

 
Pentru candidații din domeniul Istorie, 

sunt valabile criteriile Facultății de Istorie. 

 
 

 

 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Telefon: +40 232 201010 

 
 

Fax: +40 232 201121 

 


