
 

 

Fişa de verificare a standardelor 

Conf. univ. dr. habil. Sanda MICULA 

 

Standarde CNATDCU – profesor, domeniul Matematică 

 

Standard minimal Standard realizat 

Srecent = 2.5 𝐒𝐒𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 = 10.2172 
S = 5 𝐒𝐒 = 15.8777 
C = 12 C = 90 

 

Standarde UBB – profesor 

 

Standard minimal Standard realizat 
a) îndeplinirea standardelor minimale 
naționale specifice acestor funcții îndeplinit (a se vedea mai sus) 

b) îndeplinirea, acolo unde este cazul, a 
standardelor minimale ale Universității, 
stabilite prin aprobarea de către Senatul UBB, 
la propunerea faculăților; 

îndeplinit (a se vedea mai jos) 

c) deținerea calității de director al cel puțin 
unui grant sau proiect de cercetare obținut 
prin competiție sau de membru în minimum 
trei astfel de granturi; 

membru cercetător în 6 granturi de cercetare 
naţionale şi colaborator în 3 proiecte de 
cercetare internaţionale obţinute prin 
competiţie - îndeplinit 

d) deținerea atestatului de abilitare sau a 
calității de conducător de doctorat 

îndeplinit (a se vedea lista de documente 
ataşate) 

 

 

 

 



Standarde UBB – profesor, domeniul Matematică  

 

Standard minimal Standard realizat 
a) Articole ştiinţifice 

Publicarea în calitate de autor sau co-autor a 
minim 15 articole ştiinţifice în reviste indexate 
ȋn baza de date Web of Science şi cu factor de 
impact nenul din domenii ale Matematicii, din 
care minim 7 articole în reviste aflate ȋn una 
din cuartilele Q1 sau Q2 de la Web of Science 
sau având scor relativ de influenţă mai mare sau 
egal ca 1.  

 
 

24 articole ISI în reviste din domenii ale 
Matematicii (din lista publicaţiilor, E 1-8, 
10-11, 13-25, 28), dintre care 13 în cuartila 
Q1 (E 1, 5-6, 8, 11, 13-14, 16, 19, 21-23, 
25), 10 în cuartila Q2 (E 2-4, 7, 10, 15, 17-
18, 20, 24). 

 
b) Cărţi 

Minim două cărţi pe domenii ale Matematicii 
publicate în calitate de autor sau co-autor, din 
care minim una trebuie să fie monografie 
ştiinţifică ȋntr-o limbă de circulaţie 
internaţională. Fiecare carte/monografie poate fi 
înlocuită cu poziţia de director de grant 
(granturi) naţionale / internaţionale de cercetare 
cu o durată totală de cel puţin 2 ani.   

 
6 cărţi, 4 în limba engleză, dintre care 2 
monografii ştiinţifice în limba engleză 
(din lista publicaţiilor, C 1-2). 

c) Vizibilitatea internaţională prin citări 
minim 20 citări ale publicaţiilor proprii 
(considerând numai citări independente) în 
articole indexate Web of Science în cel puţin 5 
reviste (cu factor de impact nenul) diferite din 
străinătate. Publicaţiile autorului trebuie să fie 
citate de cel puţin 5 lucrări ştiinţifice având cel 
puţin un autor sau coautor cu afiliere la instituţii 
de învaţământ superior sau de cercetare din 
afara României; 

cel puţin 175 citări (independente) ale 
publicaţiilor (articole, cărţi, teze) proprii în 
articole indexate Web of Science, în cel 
puţin 82 reviste (cu factor de impact nenul) 
diferite din străinătate; citat de cel puţin 80 
lucrări ştiinţifice având cel puţin un 
autor sau coautor cu afiliere la instituţii de 
învaţământ superior sau de cercetare din 
afara României. 
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