
Anexa 3.1 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  

Facultatea de Horticultură 

Departamentul Tehnologii horticole 

Examen de promovare în cariera didactică: postul de şef lucrări, poz. V/22 

Disciplinele postului: FLORICULTURĂ, CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA 

BIODIVERSITĂȚII FLOREI ORNAMENTALE, PRODUCEREA MATERIALULUI 

SĂDITOR DENDROLOGIC ȘI FLORICOL, TEHNOLOGII HORTICOLE (TEHNOLOGII 

FLORICOLE) 

Domeniul postului: Horticultură 
 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

Candidat: Brînză Maria, domiciliul în Strada Gica Vodă al III-lea, Sat. Dumbrăviţa, Com. 

Ruginoasa, Jud. Iaşi, Cod poştal 707420, data naşterii: 21.07.1981 

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 cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii 

conexe 
Diploma de doctor în domeniul Horticultură, din 

19.12.2012, emisă de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 
Absolvirea DPPD nivelul II Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr.53 

din 15.10.2008, emis de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul Horticultură, 

specializarea Horticultură, nr. 461, din 

15.10.2008, emisă de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 

Diplomă de studii aprofundate/master în 

domeniul Horticultură, specializarea Producerea 

Seminţelor şi Materialului Săditor Horticol nr. 

150 din 11.02.2010, emisă de Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 

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. 9,40 

b. 9,60 

Minim 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 publicate 1, din care cu 

contribuţie de peste 30%  1. 

Minim 10 articole ştiinţifice în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI cu/fără factor de impact, 

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: 10, din care: 2 în 

reviste/volume cotate/indexate ISI în calitate de 

prim autor, 3 indexate ISI în calitate de coauthor 

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 : 3 proiecte: -1 proiect BD 

                                    -2 proiecte MC 



- Membru : 8 proiecte din care: 

                          - 1 proiect POSCCE 

                           - 2 proiecte IDEI 

                          - 3 proiecte PN II Parteneriate 

                             - 2 proiecte cu agenti econimici 

- Mobilitate Erasmus : 3 

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

monografii etc.:  

a. - 

b. - 

Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice 

publicate în reviste indexate BDI, vol. ale 

conferinţelor naţionale/ internaţionale, 

granturi/contracte de cercetare etc.). 

a. articole ştiinţifice: BDI – 37 din care: 

                      10 prim autor 

                      27 coautor 

     vol. ale conferinţelor internationale - 10 

b. - 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii 

(anexa 6).  
 

Verificat, Comisie concurs: 

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

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

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

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

 

 

 

Candidat, 

 Asist. univ. dr. Brînză Maria 

 


