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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

Anexa 5 

 

STANDARDELE MINIMALE, NECESARE ȘI OBLIGATORII 

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS 

pentru ocuparea postului de Asistent Universitar,  

perioadă determinată 

 

• Deținerea calității de student-doctorand (adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și 

menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din domeniul postului); 

7.adeverinta Scoala Doctorala.pdf 

• Deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs 

cu corespondent în Rețeaua Sanitară, în specialitatea postului ;  

- Nu este cazul : disciplina Limbi Moderne și limba română ca limbă străină  
 

• Minimum 2 lucrări BDI, în extenso  în reviste din domeniul postului pentru care candidează 

(medicină, medicină dentară, farmacie sau alte domenii, în conformitate cu postul scos la 

concurs), publicate în ultimii 5 ani, ca autor principal sau co-autor.  

Nu sunt luate în considerare adeverințele de accept de publicare. 

Revistă indexată BDI1 

1. Patraș R,  Galleron I, Grădinaru C, Lionte I, Pascaru L, The Splendors and Mist(eries) of 

Romanian Digital Literary Studies: a state-of-the-art just before Horizons 2020 closes off. 

Hermeneia, nr. 23, 2019, pp. 207-222. ISSN: 1453-9047.(indexată Web of Science) 

anexe lucrari\ISI1.pdf 

http://hermeneia.ro/wp-content/uploads/2019/11/18_Patras-et-al.pdf 

 
1 Autori, titlu articol, nume revistă, volum, număr, paginație, numele bazei internaționale de date, link 

7.adeverinta%20Scoala%20Doctorala.pdf
anexe%20lucrari/ISI1.pdf
http://hermeneia.ro/wp-content/uploads/2019/11/18_Patras-et-al.pdf
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2. I.A. Lionte, Les belles infidèles et la réception de Shakespeare en France (XVIIème-XVIIIème 

siècles). Journal of Romanian Literary Studies; nr. 17, 2019, pp. 854-862. E-ISSN:2248-

3004 (indexată ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences) 

https://old.upm.ro/jrls/?pag=indexation  

https://old.upm.ro/jrls/JRLS-17/Rls%2017%20A3.pdf 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1076 

3. I. Lionte, The Translation, Editorial Policies and Circulation of Texts During the First 

Year of the Communist Regime (1). Journal of Romanian Literary Studies; nr. 19, 2019, 

pp. 1036-1043. E-ISSN:2248-3004. (indexată ERIH-PLUS European Reference Index for 

the Humanities and Social Sciences) 

https://old.upm.ro/jrls/?pag=indexation  

https://old.upm.ro/jrls/JRLS-19/Volume-19.pdf 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1076 

4. I.A.Lionte, Loredana CUZMICI, Generaţia ALBATROS – o nouă avangardă, „Philologica 

Jassyensia”; nr. 2 (24), 2016, pp. 347-350. ISSN online 2247-8353. (indexată Web of 

Science) 

anexe lucrari\ISI2.pdf 

https://www.philologica-jassyensia.ro/upload/XII_2_recenzii.pdf 

anexe indicatori\2.2.a\BDI2.pdf 

 

 Pentru posturile de asistent pe perioada determinată, altele decât cele din domeniul sănătate, se 

aplică standardele minimale ale Universității noastre, conform legislației în vigoare. 
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