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Anexa nr. 1 la Regulamentul Scolii Doctorale de Chimie (SDC) 

 
Se completeaza Regulamentul SDC cu articolele: 
Articolul 1A1. Pentru acordarea titlului de doctor şi pentru acordarea distincţiilor se vor 

lua în considerare criteriile stabilite de comisia de specialitate CNADTCU. Pentru acordarea 
disticţiilor bine, foarte bine şi excelent candidatul trebuie să indeplinească suplimentar 
urmatoarele condiţii: 

a) pentru calificativul "bine" doctorandul trebuie să prezinte ca prim-autor cel puţin o 
publicaţie într-un jurnal cu factor de impact > 1.  

Criteriile CNADTCU: 2 publicaţii ISI, una ca prim autor, una având ca şi coautor 
conducatorul de doctorat şi un factor ISI cumulat > 1,5 

b) pentru calicativul "foarte bine" doctorandul trebuie să prezinte cel puţin două publicaţii 
aflate în jurnale clasificate în primele primele 50 % din domeniu (aflate în zona galbenă) şi cel 
puţin pe una dintre acestea trebuie să fie prim-autor. 

Criteriile CNADTCU: 3 publicaţii ISI, una ca prim autor, una având ca şi coautor 
conducatorul de doctorat şi un factor ISI cumulat > 3 

c) pentru calicativul "excelent" doctorandul trebuie să prezinte cel puţin o publicaţie în 
zona roşie (într-un jurnal aflat în primele 25% din domeniu) pe care să fie prim-autor şi cel puţin 
încă o publicaţie într-un jurnal aflat zona galbenă (în top 50 %). 

Criteriile CNADTCU: 4 publicaţii ISI, una ca prim autor, una având ca şi coautor 
conducatorul de doctorat şi un factor ISI cumulat > 7. In cazuri exceptionale se poate acorda 
distincţia şi cu 3 publicaţii.  

 
Articolul 2A1. Pentru acceptararea de noi membri în SDC aceştia trebuie să îndeplinească 

conditiile impuse de lege si de regulamentele UBB. In plus, SDC solicită indeplinirea simultan 
de către candidaţi a următoatele condiţii: 
 a) Suma factorilor ISI individuali (rezultaţi prin împărţirea factorilor ISI al revistelor la 
nr. de autori) obţinută din maximum 20 de articole selectate de candidat sa fie > 11. 
 b) Suma factorilor ISI obtinută din maximum 20 de articole selectate de candidat în 
care acesta este prim-autor sau autor de corespondenţă sa fie > 22 
 c. Numarul de citari (se exclud autocitările, adică articolele care citează articolul 
candidatului şi în care unul dintre autorii articolului citat este autor) în reviste cu factor de impact 
> 1 obţinut din maximum 20 de publicatii selectate de candidat sa fie > 60.  
   d). Să prezinte un set de minimum 10 lucrări reprezentative pentru domeniul de 
cercetare în care doreşte să conducă teze de doctorat 
 
Aprobate în sedinta CSDC din data de 19 martie 2015 

 
     Directorul Scolii Doctorale de Chimie 
     Prof. dr. Ion Grosu 
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