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ANEXA 3.3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi  
Facultatea de Horticultură 
Departamentul de Ştiinţe Exacte 
Concurs pentru ocuparea postului de șef lucrări, poz. IV/15 
Disciplinele postului: Biofizică; Fizică; Biofizică şi fenomene de transfer 
Domeniul postului: Fizică 
Publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 24.04.2018 
 
 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 

Candidat: Cazacu (năs. Gârlea) Ana, domiciliul în judeţul Iaşi, comuna Aroneanu, satul Aroneanu, 
data naşterii: 22.09.1981. 
 

Cerințe minime, conform legislației în vigoare 
și metodologiei proprii, aprobată de Senat 

  Îndeplinire cerințe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii 
conexe 

Diplomă de doctor în domeniul Fizică, din 
2010, emisă de Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iași 

Absolvirea DPPD nivelul II Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr. 
2342 din 12.11.2013, emis de Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul Fizică, 
specializarea Biofizică, nr. 1130, din 
04.09.2006, emisă de Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iași 
Diplomă de studii aprofundate/master în 
domeniul Fizică, specializarea Biofizică şi 
Fizică Medicală, nr. 73 din 28.09.2009, emisă 
de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 

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.  9,55 

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: 2, din care 
cu contribuție de peste 30%: 2 

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: 24, din care: 13 în 
reviste/volume cotate/indexate ISI 

Participant la cel puțin 2 granturi/contracte de Granturi/contracte de cercetare: 10 (din care 3 
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cercetare, obținute prin competi
director sau membru în colectivele de cercetare.
Alte realizări în activitatea didactic
Alte realizări științifice (
publicate în reviste indexate BDI, vol. 
conferințelor naționale/interna
contracte de cercetare etc). 

Notă: La prezenta se anexează

Verificat, Comisie concurs: 
…………............................…....
....................................................................................
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

inute prin competiție, în calitate de 
director sau membru în colectivele de cercetare. 

ca director de proiect) 

în activitatea didactică. 1 capitol de carte într-o editur
(articole științifice 

publicate în reviste indexate BDI, vol. ale 
ionale/internaționale, granturi/ 

a. 3 rezumate publicate în reviste cotate 
cu factor de impact 
 
b. 6 articole științifice publicate în volumele 
unor conferințe naționale 

La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universit

 
 
 
 
 
 

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

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

 

editură internațională 
publicate în reviste cotate ISI 

ifice publicate în volumele 
ionale și internaționale 

Universităţii (anexa 6). 

 Candidat, 
            asist. dr. fiz. Cazacu Ana 


