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1. Studiile universitare

Nr. 

crt. 
Instituţia de învăţământ superior D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. 

2. 

Universitatea din București 

Universitatea din București 

Chimie-Fizică 

Chimie 

1997-2001 

2001-2003 

Licențiat în chimie-

fizică 

Diplomă master 

2. Studiile de doctorat

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada 

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Academia Română Chimie 2003-2006 Doctor în Chimie 

computerizată 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

- - - - - 



4. Grade didactice/profesionale 
Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Universitatea Europei de 

Sud-Est Lumina 

Universitatea Europei de 

Sud-Est Lumina 

Universitatea Hyperion 

din București 

 

 

Universitatea Bioterra din 

București 

Științe 

inginerești 

Științe 

inginerești 

Matematică și 

Științe ale 

naturii (chimie) 

 

Științe 

inginerești 

 

2011-2015 

 

2015-2017 

 

2017-2018 

 

 

 

2019-prezent 

Lector universitar 

 

Conferențiar 

universitar 

Conferențiar 

universitar 

 

 

Conferențiar 

universitar 

 

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice1 
Criteriul Denumirea criteriului Standardul realizat 

Nmax 

Primele maxim N lucrări, organizate în 

ordinea descrescătoare a factorilor de impact 

a revistelor în care au fost publicate 

30 

FIC 

Factorul de impact cumulat minimal al 

revistelor în care s-au publicat lucrările în 

cauză 

52.010 

FICAP 

Factorul de impact cumulat minimal din 

publicaţii în calitate de autor principal 

(prim-autor şi autor de corespondenţă) 

20.165 

h index Indicele Hirsch 9 

 

6. Îndeplinirea standardelor universităţii :  
a) deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o 

ramură înrudită; DA 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei 

didactice de conferentiar universitar, standarde stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al 

MECTS, potrivit articolului 219 alin. (1) lit.a) din Legea nr.1/2011. DA 

c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 

didactice de conferenţiar universitar, prevăzute de ORDINUL MENCS nr. 6129/20.12.2016 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de 

conducator de doctorat si a atestatului de abilitare. DA (a se vedea punctul 5). 
 

Data,                                                                                               Semnătura candidatului, 

 
1Conform ORDIN MENCS nr. 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a 

atestatului de abilitare.  



Anexa nr. 4 - COMISIA DE CHIMIE 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR 

DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE- 

DEZVOLTARE 

CANDIDAT: Conf. Univ. Dr. ADRIAN BETERINGHE 

Criterii generale: 

Categorie Nmax

(*) 

FIC 

(**) 
FICD

(***) 
FICAP

(****) 
FICAC

(*****) 

h index 

Conferențiar / CS II 30 50 - 20 - 9 

Realizat 30  52.010       - 20.165      - 9 

(*) Nmax-primele maxim N lucrări, organizate în ordinea descrescătoare a factorilor de impact a revistelor în care au 

fost publicate; 

(**) FIC -factorul de impact cumulat minimal al revistelor în care s-au publicat lucrările în cauză; 

(***) FICD-factorul de impact cumulat minimal din publicaţii în domeniile de cercetare declarate; 

(****) FICAP-factorul de impact cumulat minimal din publicaţii în calitate de autor principal (prim-autor şi autor de 

corespondenţă); 

(****) FICAC-factorul de impact cumulat minimal din publicaţii în calitate de autor de corespondenţă. 

Recomandări suplimentare: 

• Activitatea didactică, cărți, manuale, cursuri, suporturi de curs se pot introduce drept criterii proprii de către
universități / institute;

• Capitolele de cărți se echivalerază cu articole cu FI = 2 (doi), în cărțile prezente în mai mult de 150 de biblioteci
(vizibile în motorul de căutare UEFISCDI);

• Brevetele internaționale (de tipul EU, WO) se echivalează (fiecare) cu un articol cu FI = 4 (patru).

27.12.2019 Conf. Univ. Dr. Adrian Beteringhe 
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