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CĂTRE 

   RECTORATUL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI 

În atenţia Doamnei Prorector, Conf.univ.dr. Alexandra Muţiu 

 Stimată Doamnă Prorector, 

 

Vă supunem spre analiză şi avizare Standardele minimale specifice UBB pentru 
înscrierea la concursul de ocupare a posturilor de cercetare din domeniul Informatică de 
la Facultatea de Matematică și Informatică. După avizarea acestora, vă rugăm să le ȋnaintaţi 
Senatului UBB spre aprobare. 

 
1. Pentru funcțiile de cercetător științific II sunt necesare cumulativ: 

 
(a) Perspectiva b, Producția științifică 

• Valoarea minimă a punctajului conform standardului la nivel național crește cu 
50%, de la 32 puncte la 48 puncte. 

• Valoarea minimă a pragului pentru publicații A*+A+B conform standardului la 
nivel național crește cu 50%, de la 16 puncte la 24 puncte. 

• 1/3 din punctajul minimal conform standardului la nivel național (adică 10.66 puncte) 
trebuie să provină din publicații apărute în ultimii șapte ani întregi anteriori concursului 
plus fracțiunea trecută din anul concursului. 

• Publicațiile supuse evaluării trebuie să fi apărut în cel puțin cinci forumuri 
(reviste sau conferințe) diferite. 

 
(b) Perspectiva c, Impactul rezultatelor 

• Valoarea minimă a punctajului conform standardului la nivel național crește cu 
50%, de la 48 puncte la 72 puncte. 

• Valoarea minimă a pragului pentru publicații A*+A+B conform standardului la 
nivel național crește cu 50%, de la 12 puncte la 18 puncte. 

• Citările trebuie să provină din cel puțin cinci forumuri (reviste, conferințe, 
altele) diferite. 

• Afilierile instituționale ale autorilor citărilor trebuie să constituie cel puțin cinci 

grupuri disjuncte două câte două. 
 
2. Pentru funcțiile de cercetător științific I sunt necesare cumulativ: 



 
(a) Perspectiva b, Producția științifică 

• Valoarea minimă a punctajului conform standardului la nivel național crește cu 
50%, de la 56 puncte la 84 puncte. 

• Valoarea minimă a pragului pentru publicații A*+A conform standardului la 
nivel național crește cu 50%, de la 24 puncte la 36 puncte. 

• Valoarea minimă a pragului pentru publicații A*+A+B conform standardului la 
nivel național crește cu 50%, de la 40 puncte la 60 puncte. 

• 1/3 din punctajul minimal conform standardului la nivel național (adică 18.66 puncte) 
trebuie să provină din publicații apărute în ultimii șapte ani întregi anteriori concursului 
plus fracțiunea trecută din anul concursului. 

• Publicațiile supuse evaluării trebuie să fi apărut în cel puțin șapte forumuri 
(reviste sau conferințe) diferite. 

 
(b) Perspectiva c, Impactul rezultatelor 

• Valoarea minimă a punctajului conform standardului la nivel național crește cu 
50%, de la 120 puncte la 180 puncte. 

• Valoarea minimă a pragului pentru publicații A*+A+B conform standardului la 
nivel național crește cu 50%, de la 40 puncte la 60 puncte. 

• Citările trebuie să provină din cel puțin șapte forumuri (reviste, conferințe, 
altele) diferite. 

• Afilierile instituționale ale autorilor citărilor trebuie să constituie cel puțin șapte 

grupuri disjuncte două câte două. 
 

                    Menţionăm că standardele specifice au fost avizate favorabil de către membri Consiliului 
Facultăţii la şedinţa din 25 ianuarie 2022 cu 24 voturi pentru, 0 ȋmpotrivă şi 0 abţineri din cei 26 
membri prezenţi la şedinţă, din totalul de 33 membri ai Consiliului.                                                                            

 

        Decan, 

                                                                                       Prof. univ. dr. Anca Andreica 

 

 


