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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  

Facultatea de Medicină Veterinară 

Departamentul IX Clinici 

Examen de promovare în cariera didactică: postul de şef lucrări/Lector, poz.IX/16 

Disciplinele postului: Managementul sănătății rumegătoarelor, Clinică medicală și 

prelegeri clinice pe specii, Prelegeri clinice ecvine 

Domeniul postului: Medicină Veterinară 
 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

Candidat: Alina ANTON, domiciliul Iași, Str Argeș, nr 25, Et 3, Ap, 22,  data naşterii: 11.03.1980 

Comisii CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale si animale; Medicină veterinară; Biologie si biochimie; 

Ingineria mediului; Stiințe economice si administrarea afacerilor; Matematică; Informatică; Fizică; Chimie. 

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 Medicină Veterinară, 

din 09.12.2010, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași 

 

Absolvirea DPPD nivelul II 
Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr 193 din 

14.07.2005 emis de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul Medicină Veterinară, 
specializarea Medicină Veterinară, nr 81 din 11.10.2005, 
emisă de Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Medicină Veterinară, specializarea Medicină Veterinară, 

nr V04128, din 03.07.2008, emisă de Universitatea din 

Liege, Belgia. 

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. 8,73 

b. 9,41 

Minimum un îndrumător de laborator/aplicații 
practice/suport de studiu publicat, în domeniul 

postului,  ca singur autor, prim autor/coautor cu 

contribuţie de peste 30%. 

Îndrumătoare de laborator/aplicații practice/ suport 
de studiu publicate  

1 ghid lucrări practice, prim autor (în limba română), 

 cu contribuţie de peste 30%. 

Minimum 10 articole ştiinţifice în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI, în extenso, din care cel puțin 

1 în reviste/volume cotate/indexate ISI, în calitate de 

singur/prim autor sau autor corespondent, în domeniul 

postului. 

Articole ştiinţifice publicate în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI: 38 

31 în reviste/volume recenzate în BDI, din care 15 

singur/prim autor 

7 în reviste/volume cotate/indexate ISI, din care: 

1 ISI factor impact, prim autor 

2 ISI factor impact (zona galbenă), coautor 

4 ISI fara factor impact, prim/coautor 

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: 
Director : CNCSIS – TD 269/2008 
Membru în echipa de cercetare a proiectelor: PNCDI 2-
51004/2007; PNCDI 2-62085/2008; PNCDI 2-
62065/2008; PNCDI 2-52161/2008; CNCSIS-599/2006; 
PCCDI/2018, PNIII P1-1.2-PCCDI-2017-2020; CNFIS-
FDI-2017-0325 

Alte realizări în activitatea didactică. Publicarea de manuale universitare, tratate/monografii 

etc:  

1 suport de studiu (în limba engleză), prim autor 

 cu contribuţie de peste 30%. 
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Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 

reviste indexate BDI, vol. ale conferinţelor naţionale/ 

internaţionale, granturi/contracte de cercetare etc). 

a. Postdoctorat: POSDRU/89/1.5/S/62371 (2011-2013) 
b. 1 articol publicat în vol. ale conferințelor internaționale 
Limba franceză: DELF B1, DELF B2 
Limba germană: GOETHE-ZERTIFIKAT A1, cursuri 
intensive A2, B1 
Limba engleză: Certificat de absolvire C1 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii (anexa 6). 

Verificat, Comisie examen: Candidat, 
…………............................…....……………………. 
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