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Criterii CNATDCU declarate de conducătorii de doctorat 

Domeniul Medicină Dentară  
 

Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. GĂLUȘCAN ATENA 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

8 din anul  2017/ promovare la Prof.Univ. 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

24 din 2017 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. JIVĂNESCU ANCA 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

12 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

25 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. JUMANCA DANIELA ELISABETA 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

11 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

5 ISI coautor x 3 = 15 

12 BDI autor principal 

TOTAL 27 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. NEGRUŢIU MEDA-LAVINIA 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

24 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

32 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. OANCEA ROXANA 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

11 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

35 (20  şi  5 * 3) 
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Nume şi prenume:  Prof. Univ. Dr. PODARIU ANGELA CODRUTA 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

19 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

25 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. Popovici Ramona-Amina 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

13 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

19 BDI + 1 ISIs 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. POROJAN LILIANA 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Ultima promovare: prof. univ. din 04.05.2015 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

16 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

21 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. Romînu Mihai 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

16 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

19 BDI+un articol ISIx3=22 BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               

 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
    

P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, 

cod 300041, România 

Tel: (40)256204250,int 1422 

Email: doctorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

 

Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. Rusu Laura-Cristina 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

19 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

7 ISI=3*7 BDI 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. Sinescu Cosmin 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

32 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

30 articole ISI si 21 BDI 
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Nume şi prenume:  Prof. Univ. Dr. Stratul Stefan-Ioan 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

12 

 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

91 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. Szuhanek Camelia Alexandrina  

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

13 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

11 BDI, 6 ISI=3*6 BDI 
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Nume şi prenume: Prof. Univ. Dr. Todea Darinca Carmen Marinela 

 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal 

Criteriul                                         Standard minim: 

8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care 

candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu 

factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, 

publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin 

din învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Nr. articole 

publicate 

13 

 

2. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal  

Criteriul Standard minim:  

20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor 

corespondent în domeniul postului pentru care candidează, 

respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la 

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din 

învățământul superior, în ultimii 5 ani. 

Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate 

anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare 

sau medicale indexate BDI dar nu și invers. 

Nr. articole 

publicate 

11 BDI, 6 ISI=3*6 BDI 

 


