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Facultatea Horticultură 
Departamentul Științe Exacte 
Concurs pentru ocuparea postului de șef de lucrări/Lector, poz. IV/16 
Disciplinele postului: Matematică și statistică (anul I) și Matematică (anul I) 
Domeniul postului: Matematică 
Publicat în Monitorul Oficial nr 345, partea a III-a din data de 24.IV.2018 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE 

Candidat: Bulgariu Emilian / domiciliul: Piaţa Unirii nr. 7, et 4, ap 23, Iași, Romania, data nașterii: 07.08.1982 
Comisii CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale și animale; Medicină veterinară; Biologie și biochimie; Ingineria mediului; Științe 
economice și administrarea afacerilor; Matematică; Informatică; Fizică; Chimie. 

Cerinţe minime, conform legislaţiei în vigoare şi metodologiei 
proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 
Diploma de doctor în domeniul Matematică, nr. 3818 din 
26.04.2012, emisă de Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi 

Absolvirea DPPD nivelul II 
Certificat de absolvire a DPPD, nr 1091, din 29.10.2007, emis 
de Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura disciplinelor din 
postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul Matematică-Informatică, 
specializarea Matematică-Informatică, nr. 2912 din 
24.10.2007, emisă de Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 
Matematică, specializarea Modelare Matematică, nr. 93 din 
23.09.2011, emisă de Universitatea “Alexandru Ioan  Cuza”, 
din Iaşi 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui post didactic 
titular în USAMV din Iaşi: 
a. Media anilor de studii (licenţă+master): minim 8.00 
b. Media examenelor de finalizare studii (diplomă/ 
licenţă+master ): minim 8,50. 

a. 9.18 (studii licenţă) / 8.99 (studii de master) 
b. 10 (diplomă licență) / 10 (diplomă master)  

Minim un îndrumător de laborator/aplicații practice/suport de 
studiu publicat, în domeniul postului, ca singur autor, prim 
autor/coautor cu contribuție de peste 30% 

Îndrumătoare de laborator/aplicații practice/suport de studiu 
publicate 1, din care cu contribuție de peste 30% 1 

Minimum 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: 11 din care: 5 in reviste cotate/indexate ISI  

Participant la cel puțin 2 granturi/contracte de cercetare, 
obținute prin competiție, în calitate de director sau membru în 
colectivele de cercetare 

Membru în 4 proiecte/granturi din care 2 granturi/contracte 
de cercetare 

Alte realizări în activitatea didactică 
Publicare de manuale universitare, tratate/monografii etc 

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

Alte realizări științifice (articole științifice publicate în reviste 
indexate BDI, vol. Ale conferințelor naționale/internaționale, 
granturi/contracte de cercetare etc.) 

a. Bursa doctorală POSDRU 
b. 2 intrări în enciclopedii internaţionale 
c. Afiliat: ROMAI 

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

Verificat, Comisie Concurs:         Candidat, 
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