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Anexa 3.1 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI  

Facultatea de Medicină Veterinară 

Departamentul Sănătate publică  

Concurs pentru ocuparea postului  de asistent universitar,   poz. X/28 

Disciplinele postului: Microbiologie alimentară, Micologie clinică și micotoxicologie, Clinical 

mycology and mycotoxicology (E), Microbiology (E) 

Domeniul postului: Medicină Veterinară 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 456 din data de 03.05.3019 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

Candidat: Andra-Cristina BOSTĂNARU, domiciliul: Str. Ceahlău, nr. 30, Golești, Jud. 

Vrancea  

Data naşterii: 07.05.1985 

 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, nr. 

3181 din 6.02.2015, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară. 

    

Absolvirea DPPD nivelul II 
Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr. 90 din 

27.07.2018, emis de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară. 

 

 

 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul Medicină Veterinară, 

specializarea Medicină Veterinară, nr. 41, din 07.04.2011, 

emisă de Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară. 

 
 

 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Medicină Veterinară specializarea Inspecția și controlul 

produselor de origine animală  nr. 4 din 16.09.2015, 

emisă de Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară. 

………… …………………. 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. 9.51 

 

b. 9.62 

 

Minim 3 articole/studii ştiinţifice publicate, în calitate 

de singur sau prim autor, în domeniul postului, în 

reviste de specialitate recunoscute, cel puţin indexate 

BDI; 

 

 Articole/studii ştiinţifice publicate, singur/prim autor în 

domeniul postului: 10 

 

 

 

 Alte realizări (granturi, studii etc)  a. Membru în colectivul de cercetare la granturi/proiecte 

câștigate prin competiție - 3 

 b. Articole științifice publicate în reviste indexate ISI – 

13 cu factor de impact cumulat de 25.7 

 

 

. 

 



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

 

 

 

 

Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat,  

…………............................…....…………………….                                                                             

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


