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Criteriul I – Output (60%)
Total punctaj criteriul I = 6500,042

1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor
cotate)
PUNCTAJ: 6424.952
3. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate în BDI (din lista CNCSIS) si în reviste româneşti
recunoscute de CNCSIS tip B şi B+
PUNCTAJ: 10.34
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
PUNCTAJ: 4
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
PUNCTAJ: 15
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

PUNCTAJ TOTAL: 45,75

Criteriul II – Prestigiu profesional 30% (aplicat la total punctaj Criteriul II)

Total punctaj criteriul II = 5354,74

1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
PUNCTAJ: 1060
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
PUNCTAJ: 2140
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
PUNCTAJ: 208
6. Studenţi internaţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
PUNCTAJ: 20
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
PUNCTAJ: 10
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
PUNCTAJ: 374
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
PUNCTAJ: 1412,74
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
PUNCTAJ TOTAL: 60

Total punctaj criteriul I si II = 5506,445
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III. Realizare remarcabilă
Una dintre cele mai appreciate realizari ale grupului nostru, inclusiv prin citari in literatura de
specialitate cat si prin acceptarea prezentarii rezultatelor noastre la importante conferinte internationale, consta
din stabilirea parametrilor fizico-chimici adecvati pentru sinteza unor materiale cu suprafete nanostructurate si
caracterizarea completa prin metode fizice moderne [XPS, AFM, SEM, MAS-NMR] a proprietatilor acestora la
interfata cu fluide biologice simulate.
Modelarea formarii de nanocristale in si la suprafata unor matrici necristaline, compacte sau poroase,
sub forma de microparticule sau microsfere, au adus o contributie decisiva la intelegerea si controlul
proprietatilor de suprafata ale materialelor cu aplicatii biomedicale sau in depoluarea mediului.
Prezentam spre ilustrare imaginea SEM a unor microsfere cu nanocristale de oxizi ai pamanturilor rare,
imagine extrem de sugestiva pentru multiplele aplicatii ale acestora atat in procese de radioterapie interna cat si
in cele de fotocataliza in procese de depoluare a mediului.

Data:

22.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

3

