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Anexa 1 
                       
            

          Se aprobă,  
                                                                                                                            Rector 

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU 
 
 
 
 
 

DOMNULE RECTOR, 
 
 
 
Subsemnatul………………………………….., născut la data de…………………………, 

absolvent al Facultăţii de …………………………., specializarea  ………………………..……..,  

din  anul  ………..,  cu  media  …………  la examenul de diplomă/licenţă şi ………media generală 

a anilor de studii, …………….. (funcţia  şi  locul  de  muncă  actual),  vă  rog  să binevoiţi a-mi  

aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ……………………….., poziţia ……..., 

cu disciplinele:………………………………………………………………………………………, 

din statul de funcţiuni pentru anul universitar ………………., departamentul de 

………………………………………………., Facultatea de ……………………………………... 

 

Menţionez  că  sunt  doctor  în  ştiinţe  din  anul  …………………,  în  domeniul  de doctorat 

…………………………………….. 

Concursul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. ……… din ……..……….  

 

 
(data).................... (semnatura)......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domnului Rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi 
 
 
 
VIZĂ JURIDICĂ, 
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Anexa 1a 
 
 
 

DECLARAŢIE, 
 
 
Subsemnatul/subsemnata…………………………………., cu domiciliul în judeţul 

..............municipiul/oraşul/comuna...................satu...................., sectorul................, cod 

poştal......., strada........., nr.............., bl.............., sc................, et......................, ap........................, 

telefon.............., e-mail.................., posesor al (BI/CI) seria........, nr............., , candidat/candidată 

la concursul pentru ocuparea postului de .................., poziţia .............., din statul de funcţii al 

Departamentului ................., Facultatea de ......................................................., declar pe propria 

răspundere,  cunoscând prevederile art. 292  Cod Penal,  privind  falsul  în  declaraţii,  că  toate  

informaţiile  din  dosarul  meu  de  concurs  sunt  reale,  iar realizările prezentate nu sunt un 

plagiat, fiind creaţia mea personală. 

 

Data……………………. 

          
         (semnătura în original) 
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Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
 
STRUCTURA PROPUNERII DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE 
 
 
 
 
 
 
I. Motivaţia alegerei carierei universitare 
 
 
II.  Formarea profesională 
 
 
III. Rolul pregătirii psiho-pedagogice în cariera didactică 
 
 
IV. Realizări în domeniul materialelor didactice 
 
 
V.  Preocupări şi rezultate în cercetarea ştiinţifică 
 
 

VI. Cunoaşterea  celor  mai  relevante  realizări  din  ţară  şi  străinătate  din domeniul postului 
pentru care candidează 

VII. Recunoaşterea naţională şi internaţională 
 
 
VIII.       Preocupări şi perspective în dezvoltarea carierei universitare 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea................................................................................................... 
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de asistent universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:…………………………….., domiciliul......................, data naşterii: ………. 
Cerințe minime, conform legislației în vigoare
și metodologiei proprii, aprobată de Senat

Îndeplinire cerințe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., din ............., 
emisă de Universitatea......... 

 
Absolvirea DPPD nivelul II 

Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr…..din 
........., emis de Universitatea .............. 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……, din……, emisă de 
…………………. 
Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………,  specializarea ……… … nr…..din
……………, emisă de………… …………………. 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

Minimum 2 articole/studii ştiinţifice publicate, în 
calitate de singur/prim autor, în domeniul postului,
în reviste de specialitate recunoscute, cel puţin
indexate BDI; 

Articole/studii ştiinţifice publicate, singur/prim autor
în domeniul postului:......................... 
 
 

Alte realizări (granturi, studii etc) a. ................... 
b. ................... 
 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
..................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea................................................................................................... 
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de cercetător științific,   poz. ......... 
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Specializarea postului:................ 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:…………………………….., domiciliul......................, data naşterii: ………. 
 
Cerințe minime, conform legislației în vigoare
și metodologiei proprii, aprobată de Senat

Îndeplinire cerințe 

 
Doctor în domeniul/specializarea postului vacant 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
specializarea................, din ............., emisă de 
Universitatea.........

Să aibă specializarea în concordanţă cu
domeniul  postului vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……, din……, emisă de 
…………………. 
Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………,  specializarea ……… … nr…..din
……………, emisă de………… …………………. 

Minimum 4 articole/studii ştiinţifice publicate, în 
calitate de singur/prim autor, în domeniul postului,
în reviste de specialitate recunoscute, cel puţin
indexate BDI; 

Articole/studii ştiinţifice publicate, singur/prim autor
în domeniul postului:......................... 
 
 

Participant la cel puţin 1 grant/contract de cercetare,
obţinut prin competiţie, în calitate de  director sau
membru în colectivul de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare: .......................... 

Alte realizări (granturi, studii etc) a. ................... 
b. ................... 
 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
..................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea................................................................................................... 
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de şef lucrări,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
Cerințe minime, conform legislației în vigoare și
metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerințe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

 
Absolvirea  DPPD nivelul II 

Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr….. 
din .............emis de Universitatea..............

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul..….., specializarea 
……, nr……din………, emisă de ……………….
Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul…..., specializarea…… nr…….. din
………, emisă de………… 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim 8,00.
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50.

 
a...................... 
b...................... 
 

Minimum un îndrumător de laborator/aplicații 
practice/suport de studiu publucat, în domeniul
postului, ca singur autor, prim autor/coautor cu 
contribuţie de peste 30%. 

Îndrumătoare de laborator/aplicații practice/ suport 
de studiu publucate …………………, din care cu 
contribuţie de peste 30%.............. 

Minimum un articol ştiinţific publicat, în extenso, în 
reviste cotate ISI cu factor de impact, în calitate de prim
autor, coordonator sau autor corespondent, în domeniul 
postului.  

Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI 
cu factor de impact: ...... 
................... 
................... 

Participant la cel puţin 2 granturi/contracte de
cercetare, obţinute prin competiţie, în calitate de
director sau membru în colectivele de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare: ..........................

Alte realizări în activitatea didactică Publicarea de manuale universitare, tratate/
monografii etc: 
a. ................... 
b. ................... 

Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 
reviste indexate BDI, volume ale conferinţelor
naţionale/internaţionale, granturi/contracte de cercetare
etc)  

a. ................... 
b. ................... 
. 
 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea................................................................................................... 
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de lector universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
Comisia CNATDCU de Filologie 
Cerințe minime, conform legislației în vigoare și
metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerințe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

 
Absolvirea  DPPD nivelul II 

Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr….. 
din .............emis de Universitatea..............

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, emisă 
de …………………. 
Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui post 
didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim 8,00.
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50.

 
a...................... 
b...................... 
 

Minimum un îndrumător de laborator/aplicații 
practice/suport de studiu publucat, în domeniul postului,
ca singur autor, prim autor/coautor cu contribuţie de
peste 30%.

Îndrumătoare de laborator/aplicații practice/ suport 
de studiu publucate …………………, din care cu 
contribuţie de peste 30%.............. 

Minimum 6 articole ştiinţifice publicate în reviste cel
puţin indexate BDI, în calitate de prim autor,
coordonator sau autor corespondent, în domeniul 

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate 
BDI: ...... 
 

Participant la cel puţin 2 granturi/contracte de
cercetare, obţinute prin competiţie, în calitate de
director sau membru în colectivele de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare: .......................... 

Alte realizări în activitatea didactică Publicarea de manuale universitare, tratate/
monografii etc: 
a. ................... 
b. ................... 

Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 
reviste, volume ale conferinţelor
naţionale/internaţionale, granturi/contracte de cercetare
etc)  

a. ................... 
b. ................... 
. 
 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea................................................................................................... 
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de lector universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
Comisia CNATDCU de Stiinţe juridice 
Cerințe minime, conform legislației în vigoare și
metodologiei proprii, aprobată de Senat

Îndeplinire cerințe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

 
Absolvirea  DPPD nivelul II 

Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr….. 
din .............emis de Universitatea..............

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, emisă 
de …………………. 
Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui post 
didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim 8,00.
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50.

 
a...................... 
b...................... 
 

Minimum un îndrumător de laborator/aplicații 
practice/suport de studiu publucat, în domeniul postului,
ca singur autor, prim autor/coautor cu contribuţie de
peste 30%. 

Îndrumătoare de laborator/aplicații practice/ suport 
de studiu publucate …………………, din care cu 
contribuţie de peste 30%.............. 

Minimum 6 articole ştiinţifice publicate în reviste cel
puţin indexate BDI, în calitate de prim autor, 
coordonator sau autor corespondent, în domeniul 

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate 
BDI: ...... 
 

Participant la cel puţin 2 granturi/contracte de
cercetare, obţinute prin competiţie, în calitate de
director sau membru în colectivele de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare: .......................... 

alte realizări în activitatea didactică Publicarea de manuale universitare, tratate/
monografii etc: 
a. ................... 
b. ................... 

Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 
reviste, volume ale conferinţelor naţionale/ 
internaţionale, granturi/contracte de cercetare etc)

a. ................... 
b. ................... 
.

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
..................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea de Agricultură  
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de conferenţiar universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
 
I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare 
și metodologiei proprii, aprobată de Senat  

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, 
emisă de …………………. 

Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică ....................  
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui 
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim 
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/ 
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 
conferenţiar universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, 
pentru Comisia ingineria resurselor vegetale şi animale.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din 
care: 

1  

Minimum un manual universitar publicat, în 
domeniul postului, ca singur sau prim autor cu 
contribuţie de peste 50% de la ultima promovare. 

1  

A.2. Activitatea de cercetare   

A.2. 2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 
Reuters si în volume indexate ISI proceedings. 

3  
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din care: 2 articole sunt 
publicate în reviste ISI cu 
factor de impact, în calitate 
de singur, prim 
autor/coordonator. 

 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor 
manifestări stiinţifice indexate în alte baze de date 
internaţionale. 

10  

A. 2.2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de 
minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil - 
minim 1 

 

A. 2.2.5. Membru în colectivul de cercetare la 
granturi/ proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 
10 ani

2 
 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 
profesionale. 

2  

III. Condiţii minimale (punctaj) * 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate 
de candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 50  

A2. Activitatea de cercetare 130  

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 20  

TOTAL (A1+A2+A3) 200  

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
 …………………………………........................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea de Agricultură  
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de conferenţiar universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
 
I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare 
și metodologiei proprii, aprobată de Senat  

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, 
emisă de …………………. 

Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică ....................  
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui 
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim 
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/ 
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 
conferenţiar universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, 
pentru Comisia medicină veterinară.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate  1  

A1.1.2.1 Manuale didactice/monografii în domeniul 
postului, ca singur sau prim autor cu contribuţie de 
peste 50% de la ultima promovare. 

1  

A1.1.2.2 Îndrumătoare de 
laborator/aplicații - minim 1, coautor 

1  

A.2. Activitatea de cercetare   

A.2. 2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 
Reuters si în volume indexate ISI proceedings. 

3  
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din care: 2 articole sunt 
publicate în reviste ISI cu 
factor de impact (pentru 1 
articol revista va avea 
factorul de impact cumulat 
minim 0,25), în calitate de 
singur, prim 
autor/coordonator. 

 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor 
manifestări stiinţifice indexate în alte baze de date 
internaţionale. 

20  

A. 2.2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de 
minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil - 
minim 1 

 

A. 2.2.5. Membru în colectivul de cercetare la 
granturi/ proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 
10 ani. 

2 
 
 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 
profesionale. 

2  

III. Condiţii minimale (punctaj) * 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate 
de candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 100  

A2. Activitatea de cercetare 150  

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 50  

TOTAL (A1+A2+A3) 300  

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
 …………………………………........................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea de Agricultură  
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de conferentiar  universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
 
I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare
și metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerinţe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura
disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, emisă 
de …………………. 
 

Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform legislaţiei
în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică ....................  
 
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

I. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de
profesor universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, , modificat 
prin  OMEN 4204/2013, pentru Comisia ştiinţe economice şi administrarea afacerilor.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din
care: 

1  

Manuale universitar/tratate/monografii publicate, în
domeniul postului, ca singur sau prim autor cu
contribuţie de peste 50% 

1, 
 din care 1 de la ultima 

promovare 
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A.2. Activitatea de cercetare   

A. 2. 1. Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice
originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau
coautor în reviste cotate ISI sau BDI*  
 

8  

din care: minimum 3 in 
reviste/volume cotate/indexate 

ISI, iar minim 2 articole  
publictea in reviste cu factor 
de impact mai mare ca 0, in 

calitate de prim 
autor/coordonator. 

 

A.2.3.1. Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de
minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil - minim 
1, din care unul de cercetare 

 

A.2.3.2. Membru în colectivul de cercetare la granturi/
proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 10 ani. 
 

2 
 
 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau
profesionale. 

2  

III. Condiţii minimale (punctaj) * 
 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate 
de candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 10  

A2. Activitatea de cercetare 35  

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 5  

TOTAL (A1+A2+A3) 50  

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
…………………………………........................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea de Agricultura................................................................................................... 
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de profesor  universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
 
I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare
și metodologiei proprii, aprobată de Senat  

Îndeplinire cerinţe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura
disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, emisă 
de …………………. 

Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform legislaţiei
în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică ....................  
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de
profesor universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, pentru 
Comisia ingineria resurselor vegetale şi animale.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din
care: 

2  

Manuale universitar/tratate/monografii publicate, în
domeniul postului, ca singur sau prim autor cu
contribuţie de peste 50%. 

2  

din care: 1 după ultima 
promovare 

A.2. Activitatea de cercetare   

A.2. 2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 6  
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Reuters si în volume indexate ISI proceedings. din care: 3 articole sunt 
publicate în reviste ISI 
cu factor de impact, în 
calitate de singur, prim 
autor/coordonator.

 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor manifestări 
stiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale. 

15  

A.2.2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de
minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil – 
minim 2, din care 1 
proiect de cercetare 

 

A.2.2.5. Membru în colectivul de cercetare la granturi/
proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 10 ani. 

3 
 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau
profesionale. 

3  

III. Condiţii minimale (punctaj) * 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate de 
candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 100  

A2. Activitatea de cercetare 260  

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 40  

TOTAL (A1+A2+A3) 400  

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
 …………………………………........................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea de Agricultură  
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de profesor universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
 
I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare 
și metodologiei proprii, aprobată de Senat  

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, 
emisă de …………………. 

Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică ....................  
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui 
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim 
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/ 
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 
conferenţiar universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, 
pentru Comisia medicină veterinară.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate  2,  
 din care 1 prim autor  

A1.1.2.1 Manuale didactice/monografii ca prim autor 
,  

2,   

din care un manual 
universitar publicat, în 
domeniul postului, ca 

singur sau prim autor cu 
contribuţie de peste 50% de 

la ultima promovare. 

 

A1.1.2.2 Îndrumătoare de 
laborator/aplicații, prim autor 

1  
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A.2. Activitatea de cercetare   

A.2. 2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 
Reuters si în volume indexate ISI proceedings. 

6  

din care: 4 articole sunt 
publicate în reviste ISI cu 
factor de impact (pentru 2 
articole revista va avea 
factorul de impact cumulat 
minim 0,5), iar la 3 articole  
în calitate de singur, prim 
autor/coordonator. 

 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor 
manifestări stiinţifice indexate în alte baze de date 
internaţionale. 

30  

A. 2.2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de 
minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil - 
minim 2 

 

A. 2.2.5. Membru în colectivul de cercetare la 
granturi/ proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 
10 ani. 

3 
 
 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 
profesionale. 

3  

III. Condiţii minimale (punctaj) * 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate 
de candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 200  

A2. Activitatea de cercetare 300  

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 100  

TOTAL (A1+A2+A3) 600  

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
 …………………………………........................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea de Agricultură  
Departamentul  ……………………………………..........................................…  
Concurs pentru ocuparea postului  de profesor  universitar,   poz. ......... 
Disciplinele postului: ……………………………………………………………..  
Domeniul postului:.………………………………….……………………………. 
Publicat în Monitorul Oficial nr. …..… din data de …………...... 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 
Candidat:……………………….., domiciliul..................., data naşterii: ………………. 
 
I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare
și metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerinţe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul .............., 
din ............., emisă de Universitatea......... 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura
disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul..……………, 
specializarea ………….., nr……din………, emisă 
de …………………. 
 

Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul………..,  specializarea ……… … 
nr……..din ………………, emisă de………… 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform legislaţiei
în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică ....................  
 
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui
post didactic titular în USAMV din Iaşi: 
a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim
8,00. 
b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/
licenţă+Masterat): minim 8,50. 

 
a...................... 
b...................... 
 

I. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de
profesor universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, , modificat 
prin  OMEN 4204/2013, pentru Comisia ştiinţe economice şi administrarea afacerilor.  

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din
care: 

3  

Manuale universitar/tratate/monografii publicate, în
domeniul postului, ca singur sau prim autor cu
contribuţie de peste 50% 

2, 
 din care 1 de la ultima 

promovare 
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A.2. Activitatea de cercetare   

A. 2. 1. Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice
originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau
coautor în reviste cotate ISI sau BDI*  
 

15  

din care: minimum 4 indexate 
ISI cu factor de impact mai 

mare ca 0. 

 

A.2.3.1. Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de
minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil - minim 
2, din care unul de cercetare 

 

A.2.3.2. Membru în colectivul de cercetare la granturi/
proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 10 ani. 
 

3 
 
 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau
profesionale. 

3  

III. Condiţii minimale (punctaj) * 
 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate 
de candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 15  

A2. Activitatea de cercetare 70  

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 15  

TOTAL (A1+A2+A3) 100  

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii.  
 
Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 
…………............................…....…………………….                                                                             
…………………………………........................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
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Anexa 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE, 
 

 
 
Subsemnatul/subsemnata …………………………………., cu domiciliul în

 judeţul ..............municipiul/oraşul/comuna...................satu...................., 
sectorul................, cod poştal......., strada........., nr.............., bl.............., sc................, 
et......................, ap........................, telefon.............., e-mail.................., posesor al (BI/CI) 
seria........, nr............., candidat/candidată  la  concursul  pentru  ocuparea  postului  de  
......................,  poziţia ...............din statul de funcţii al Departamentului......................................, 
Facultatea de ......................................................., declar pe propria răspundere,  cunoscând 
prevederile art. 292  Cod Penal,  privind  falsul  în  declaraţii,  că  în  cazul  câştigării  concursului  
mă  voi  afla/nu  mă  voi  afla  în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, art. 
295 al. 4. 

 
 

............................................. 
(semnătura în original) 

 
 
 
 
Data …………………. 
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                   ANEXA 5  
 
 

 
 
 

DECLARAŢIE A MEMBRILOR COMISIEI 
 
 
 Subsemnatul(a).........................................................................................................................., 

gradul didactic/titlul ştiinţific....................................., fiind implicat în procedura de organizare a 

concursului pentru ocuparea postului didactic/cercetare de……………….........................................., 

poz……………., de la Facultatea………………………..Departamentul............................................  

menţionez că am luat cunoştinţă de prevederile LEGII nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei 

Naţionale şi a Hotărârii de Guvern nr. 457 din 4 mai 2011, privind incompatibilităţile 

persoanelor implicate în procedura de concurs şi declar pe propria răspundere următoarele:  

� nu am  � am soţ/soţie sau rude şi afini, până la gradul III inclusiv în rândul candidaţilor 

la concurs;  

� nu am � am, prin natura postului pe care îl ocup în cadrul Universităţii, relaţii de 

subordonare cu candidaţii la concurs;  

� nu sunt � sunt asociat cu un candidat în societăţi comerciale în care deţinem, fiecare, 

părţi sociale care reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;  

� nu sunt/nu am fost � sunt/am fost remunerat prin proiecte de cercetare la care un 

candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului;  

� nu beneficiez/nu am beneficiat � beneficiez/am beneficiat în ultimii 5 ani anteriori 

concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat.  

 
 
 
Data                                                                                                                                     Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 
Iaşi, 700490, România 

T: +40 232 407.407 
F: +40 232 260.650 

www.uaiasi.ro 
rectorat@uaiasi.ro 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE  Numele şi prenumele candidatului, 
 ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI  ............................................................ 

FACULTATEA DE ..........................................               Funcţia didactică : ................................. 
DEPARTAMENTUL.........................................    Vechimea în învăţământ: (N)........... ani 

 
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 2014, aprobată de Senatul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi  Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 

 

Criterii de apreciere Număr Punctaj
A. Activitatea didactică 35% x (I+II) .......... 

I. Publicarea de manuale universitare, tratate şi monografii: PE.1 + 1.4 ............. 
1.1.  În edituri naţionale:  ............. ................

1.1.1. Editate în limba română ............... ...............
- singur autor = (100  pct. x nr. pag):100 ……… ………….

                          - colectiv autori = (100  pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori)  ............ ………. 
                          -  coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total …….. .......... 
       1.1.2. Editate în limbi de circulaţie internaţională  ............. ...............

- singur autor = (200  pct. x nr. pag):100 .......... .............. 
                          - colectiv autori = (200   pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori)  ............. ...............
                          -  coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total .......... .............. 

1.2. În edituri din străinătate (cărţi editate în limbi de circulaţie internaţională): ............. ...............
                     - singur autor = (300  pct. x nr. pag):100 .......... .............. 
                     - colectiv autori = (300  pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori) ............. ...............
                     - coordonator lucrare = +20% din puctajul total .......... .............. 

1.3. Litografiate (teză de doctorat/ suporturi de studiu/alte cărţi de specialitate 
fără ISBN):  …….. …….. 

            1.3.1. Publicate în limba română ............. ...............
                      - singur autor = (30 puncte x nr. pag) :100  .......... .............. 
                      - colectiv autori = (30 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori/%)                            …………. ...............   

                  - coordonator lucrare = +20% din puctajul total …………. ...............   

       1.3.2. Publicate în limbi de circulaţie internaţională ............. ...............
- singur autor = (40 pct. x nr. pag):100 .......... .............. 

                          - colectiv autori = (40 pct. x nr. pag) :(100 x nr. autori)  ............. ...............
                          -  coordonator lucrare/prim autor = +20% din pct. total .......... .............. 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.1 = (1.1+1.2+1.3) : N ani vechime în 
învăţământ  x 5 ani 

......... 

1.4.– Publicate în ultimii 5 ani: …….. ......... 
          1.4.1. În edituri naţionale …….. ......... 
                    a. Editate în limba română   

                     - singur autor = (10 puncte x nr.pag):100                                     ......... .........
                    - colectiv autori = (10 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori)     ......... .........

 b. Editate în limbi de circulaţie internaţională  
                     - singur autor = (15 puncte x nr.pag):100                                       
                    - colectiv autori = (15 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori)       

          1.4.2. În edituri din străinătate (cărţi editate în limbi de circulaţie 
internaţională): …….. ......... 

                     - singur autor = (30 puncte x nr.pag):100                                     ......... .........
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                    - colectiv autori = (30 puncte x nr. pag) : (100 x nr. autori)     ......... .........
II. Publicarea de alte cărţi de nivel universitar (caiete de lucrări practice, 
îndrumătoare etc): PE.2+2.3 ......... 

2.1. În edituri:  …….. ......... 
- singur autor = (40 puncte x nr. pag) :100 ......... ......... 
- colectiv autori = (40 puncte x nr. pag) :(100 x nr. autori) ......... ......... 
- coordonator lucrare = +20% din puctajul total ......... .........

2.2. Litografiate:  …….. ......... 
- singur autor = (20 puncte x nr. pag) :100 ......... .........
- colectiv autori = (20 puncte x nr. pag) :(100 x nr. autori) ......... .........
- coordonator lucrare = +20% din puctajul total …….. …….. 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.2=(2.1+2.2) : N ani vechime în învăţământ 
x 5 ani 

…….. 

2.3 Publicate în ulitimii 5 ani:  …….. 
a.- În editură  …….. ……..

- singur autor = (8 puncte x nr. pag) :100  ......... .........
- colectiv autori = (8 puncte x nr. pag) :(100 x nr. autori/%)   ......... .........

B. Activitatea de cercetare 45% x (III+IV+V+VI+VII)  
III. Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică, extensie, formare resurse umane și 
dezvoltare  câştigate prin competiţie şi derulate prin USAMV din Iaşi, în ultimii 10 ani. 
Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate* PE+3.9:  

 

PE= (  3.1+3.2+3.3+3.4 +3.5+3.6+3.7+3.8) : 10 ani x 5 ani; (Vpi – valoarea 
proiectului/contractului calculată în EURO, la cursul de schimb euro/leu din perioada 
derulării grantului). 

 

3.1. Valoarea contractului: ≤  10.000 EURO   
            - director/responsabil partener:         100 puncte/contract   

- membru în colectivul de cercetare: 20 puncte/contract   
3.2. Valoarea contractului: 10.001 – 100.000 EURO                

              - director/responsabil partener:         ( )
000.100

100  100
1

pi
n

i

V
+∑

=

        
  

            - membru în colectivul de cercetare:  ( )
000.100

2020
1

pi
n

i

V
+∑

=

 
  

3.3. Valoarea contractului: 100.001 – 500.000 EURO                

            - director/responsabil partener:          ( )
000.500

100200
1

pi
n

i

V
+∑

=

          
  

            - membru în colectivul de cercetare: ( )
000.500

2040
1

pi
n

i

V
+∑

=

 
  

3.4. Valoarea contractului: 500.001 – 1.000.000  EURO                

            - director/responsabil partener:         ( )
000.000.1

200300
1

pi
n

i

V
+∑

=

    
  

            - membru în colectivul de cercetare: ( )
000.000.1

4060
1

pi
n

i

V
+∑

=

 
  

3.5. Valoarea contractului: 1.000.001  –10.000.000  EURO                

            - director/responsabil partener:        ( )
000.000.10

300500
1

pi
n

i

V
+∑

=
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            - membru în colectivul de cercetare: ( )
000.000.10

80100
1

pi
n

i

V
+∑

=

 
  

3.6. Valoarea contractului: >10.000.000 EURO                

            - director/responsabil partener:        ( )
000.000.10

000.000.10
800800

1

−
+∑

=

pi
n

i

V
    

            - membru în colectivul de cercetare: ( )
000.000.10

000.000.10
100180

1

−
+∑

=

pi
n

i

V
 

  

3.7. Pentru granturi/contracte de cercetare câștigate prin competiții naționale și 
internaționale se acordă suplimentar 50% din punctajul calculat. 

  

3.8. Punctajul obținut de directorul de proiect, la contractele de parteneriate câștigate 
prin competiții naționale și internaționale, se majorează cu 20%.

  

3.9. Pentru granturi/contracte din ultimii 5 ani se acordă suplimentar 15% din 
punctajul calculat 

  

IV. Lucrări ştiinţifice: PE4+4.6 ......... 
4.1. - În reviste cotate CNCSIS (categoria B) ......... ......... 

– singur autor: 10 puncte/lucrare ......... ......... 
 – coautor: 10 puncte/lucrare:nr. autori  ......... .........
 – prim autor (coordonator): +3 puncte/lucrare  ......... ......... 

4.2. - În reviste recenzate în BDI** (ex. CABI, Pubmed, Scopus etc.) ......... .........
– singur autor:  20 puncte/lucrare ......... .........
 – coautor:  20 puncte/lucrare:nr. autori  ......... ......... 
 – prim autor (coordonator):  +6 puncte/lucrare  ......... .........

4.3. - În reviste cotate ISI  ......... .........
a. Lucrări publicate în rezumat (abstract)  ......... ......... 

– singur autor: 20 puncte/lucrare ......... .........
 – coautor:  20 puncte/lucrare:nr. autori  ......... .........
 – prim autor (coordonator):  +6 puncte/lucrare  ......... .........

b. Lucrări publicate în extenso (full text papers) ......... .........
b.1 în reviste fără  factor de impact  ......... .........

– singur autor:  60 puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  60 puncte/lucrare: nr. autori ......... .........

          – prim autor (coordonator)- +20 puncte/lucrare ......... .........
b.2 în reviste cu  factor de impact (FI<1)  ......... .........

– singur autor: 100 +50 x FI puncte/lucrare ......... ......... 
– coautor:  100 +50 x FI  puncte/lucrare: nr. autori ......... .........

          – prim autor (coordonator) :  +30 puncte/lucrare ......... .........
b.3 în reviste cu  factor de impact (FI≥1)  ......... ......... 

– singur autor:  100 +100 x FI puncte/lucrare ......... .........
– coautor:  100 +100 x FI  puncte/lucrare: nr. autori ......... .........

          – prim autor (coordonator): +60 puncte/lucrare ......... ......... 
               b.4 în volumele conferinţelor indexate  - ISI Proceedings ......... .........

– singur autor:  60 puncte/lucrare ......... .........
 – coautor:  60 puncte/lucrare : nr. autori  ......... ......... 
 – prim autor (coordonator) : + 15 puncte/lucrare  ......... .........

4.4. - În  volume ale unor Congrese/Conferinţe internaţionale pe domenii (cu 
ISBN/ISSN) 

......... ......... 

– singur autor:  50 puncte/lucrare ......... .........
 – coautor:  50 puncte/lucrare :nr. autori  ......... ......... 
 – prim autor (coordonator):  + 12 puncte/lucrare  ......... .........
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4.5. - În volume ale altor manifestări ştiintifice naţionale (cu ISBN/ISSN) ......... ......... 
– singur autor:  20 puncte/lucrare ......... .........
 – coautor:  20 puncte/lucrare :nr. autori  ......... .........
 – prim autor (coordonator) :  + 6 puncte/lucrare  ......... ......... 

Punctaj echivalent pentru 5 ani de activitate*: PE.4=(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) : N 
ani vechime x 5 ani 

  

4.6. – Lucrări  publicate în ultimii 5 ani: ......... ......... 
           a. În reviste şi volume ISI (full text papers) ......... .........

– singur sau prim autor:  10 puncte/lucrare   ......... .........
– coautori:  5 puncte/lucrare  ......... ......... 

            b.În reviste recenzate în BDI, abstracte în reviste ISI şi volume ale unor 
congrese/conferinţe internaţionale  

......... ......... 

– singur sau prim autor:  5 puncte/lucrare  ......... .........
– coautori:  2 puncte/lucrare  ......... .........

V. Cărţi/prototipuri/brevete/etc premiate: .........
- în ţară:  80 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 
- în străinătate: 150 puncte/lucrare: nr. autori ......... .........

           - cărţi recenzate în străinătate: 30 puncte/lucrare : nr. autori ......... .........
VI. Lucrări ştiinţifice premiate: .........

- în ţară  - 20 puncte/lucrare : nr. autori ......... .........
- în străinătate - 40 puncte/lucrare : nr. autori ......... ......... 

VII. Brevete, invenţii, omologare de soiuri sau hibrizi, produse etc. : ......... 
- cereri depuse:  20 puncte/caz x nr. cazuri : nr. autori ......... .........
- cereri aprobate: ......... .........

- ţară:          150 puncte/fiecare caz : nr. autori ......... ......... 
- în străinătate:  250 puncte/fiecare caz : nr. autori ......... .........

C. Prestigiul profesional 20% x (VIII+ IX+X+XI+XII+XIII+XIV)   
VIII. Membru activ în academii (ultimii 5 ani)  ......... 

în ţară:- Academia Română –100 puncte x nr. ani ......... .........
              - Academii de ramură (ASAS etc) : 50 puncte x nr. ani ......... .........
în străinătate - Academii de specialitate recunoscute științific la 

nivel mondial:                       60 puncte x nr. ani
......... ......... 

IX. Membru activ al unor societăţi (asociaţii) ştiinţifice sau profesionale ......... 
 (ultimii 5 ani):  

- în ţară: 10 puncte/fiecare societate (asociaţie) x nr. ani ......... .........
- în străinătate: 20 puncte/fiecare societate (asociaţie) x nr. ani ......... ......... 

X. Membru în colegiul de redacţie al unor edituri, reviste de specialitate: ......... 
- în ţară:           25 puncte/fiecare caz ......... ......... 
- în străinătate:  50 puncte/fiecare caz ......... .........

XI. Membru în comisii (ultimii 5 ani): ......... .........
-  naţionale-ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS etc: 100 puncte 

x nr. ani 
......... ......... 

- licenţă/diplomă/dizertaţie : 10 puncte x nr. ani ......... ......... 
XII. Evaluări (din anul 2013): ......... ......... 

- studenţi:               media  ...  x 10 pct. ......... ......... 
- colegi:                 media  ....  x 10 pct. ......... .........
- dir. departament: media …. x 10 pct. ......... .........

XIII. Citări în reviste cotate ISI (fără autocitări) ......... ......... 
- în reviste cu FI≥1: 60x FI: nr. autori ......... ......... 
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- în reviste cu FI<1: 30x FI: nr. autori ......... .........
XIV. Alte activităţi – (ultimii 5 ani): .........

- membru în conducerea unor Acad./Soc./Asoc. ştiinţifice, profesionale :    
- naţionale (30 puncte x nr.)

......... ......... 

- internaţionale (60 puncte x nr.) ......... ......... 

- membru în structurile de conducere ale USAMV din Iaşi (Senat, Consiliul 
de administrație, Biroul Consiliului facultății, Dir. departament: (60 puncte x nr.ani)

......... ......... 

- organizator de manifestări ştiinţifice: preşedinte/vicepreşedinte/ membru 
în comitet de organizare/membru în comitet ştiinţific

......... ......... 

- naţionale (30/20/15/15 puncte x nr.) ......... ......... 

- internaţionale (60/40/30/30 puncte x nr.) ......... ......... 

 - moderator la manifestări ştiinţifice ......... ......... 

- naţionale (10 puncte x nr.) ......... ......... 

- internaţionale (20 puncte x nr.) ......... ......... 
- conducător ştiinţific doctorat - 25 puncte x nr. ani ......... ......... 

- teze în cotutelă/îndrumare doctoranzi străini în stagiu - 50 puncte x nr. 
doctoranzi

......... ......... 

- îndrumare studenţi străini în stagiu - 10 puncte x nr.studenţi ......... ......... 

                        - îndrumări lucrări de licenţă/diplomă/disertaţie: 5 puncte x 
nr. lucrări (maxim 5 lucr./an)  

......... ......... 

                         - referent ştiinţific comisii de doctorat/reviste ştiinţifice: ......... ......... 

                  - naţionale (20 puncte x nr.) ......... ......... 

                  - internaţionale (50 puncte x nr.) ......... ......... 

TOTAL A+B+C   
NOTA:1. La prezenta grilă se vor anexa următoarele : lista manualelor, îndrumătoarelor pe categorii de 
publicare  (autor(i), titlu; anul apariţiei, editura, ISBN, nr. de pagini, nr. de puncte rezultat din calcul); lista 
contractelor de cercetare câştigate (finanţator, cod/nr./an, titlu, colectiv cercetare ); lista lucrărilor ştiinţifice 
publicate (autor(ii), titlu, an, revista în care a fost publicată, locul, ISSN, pag., nr. de puncte rezultat din 
calcul); lista cărţilor/lucrărilor premiate (titlu, an, denumire premiu, instituţia/organismul ce l-a acordat) ; 
xerocopii pentru criteriile 5, 6, 7, 13 şi 14; listele pentru criteriile 8 ,9, 10, 11; pentru lucrările ISI se 
precizează link-ul unde pot fi vizualizate; alte documente justificative; pentru criteriul 12, media reprezintă 
transpunerea pe scara de 1 la 10 a evaluării (după caz) ; 

1.1. Pentru cărți: calculul se efectuează la formatul de tip academic (pagina: 17x24 cm, un spațiu 
între rânduri, font size 11; 30 rânduri pe pagină); orice alt format se va converti la cel academic, pe baza 
unor coeficienți. 
 2. Orice activitate cuantificată prin puncte trebuie să fie justificată printr-un document. 
 3. Manifestare ştiinţifică internaţională : cea la care există colectiv de organizare internaţional, 
toate activităţile ştiinţifice se desfăşoară în engleză, iar ponderea participanţilor din străinătate de min. 50% 
din numărul total al participanţilor. 
 4. Listele revistelor cotate ISI şi a celor din categoria B/B+ pot fi consultate pe site-urile 
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D, respectiv, www.cncs.ro 
 5. Articolele publicate în reviste cotate ISI pot fi căutate prin site-ul : www.webofknowledge.com. 
 6.  Lista contractelor de cecetare va fi vizată de DCITT şi de Departamentului financiar contabil, 
prin care să se confirme derularea acestora prin USAMV din Iaşi şi valoarea bugetelor proiectelor (Vpi). 
 7. * = Punctajul echivalent se calculează numai pentru vechimea mai mare de 5 ani. 
 8. ** = BDI din ordinele de ministru privind abrobarea criteriilor minime pentru 
conferentiar/profesor 
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Data,          Semnătura, 
 

 
 

 




