
Anexa 3.3. 
 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI 
Facultatea de Horticultură 

Departamentul: Tehnologii horticole 

Concurs pentru ocuparea postului de şef lucr. 

Disciplinele postului: Compoziție și studiul formei, Peisagistică urbană și teritorială,  

                                   Design în peisagistică, Ambientări peisagistice 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

Candidat: COJOCARIU Mirela, cu domiciliul în Iași, data nașterii: 30.08.1972 

 

Comisia CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale şi animale 

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 HORTICULTURĂ, 

din 2015, emisă de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Iași 

 
Absolvirea DPPD nivelul II Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, nr. 0041580 

din 2015 emis de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Iași 
 

Să aibă specializarea în concordanță cu structura 

disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licență în domeniul ARHITECTURĂ, 

specializarea ARHITECTURĂ, nr. 0019173 din 

1996, emisă de Universitatea Tehnică ʺGhe. Asachiʺ 

Iași 

 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

HORTICULTURĂ, specializarea APUT nr. 0114476 

din 2012, emisă de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Iași 
 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui 

post didactic titular în USAMV din Iași:  

a. media anilor de studii (licență + masterat): minim 

8,00.  

b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/ 

licență + masterat): minim 8,50.  

a. 8,12 

b. 8,60 

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%.  

Îndrumător de laborator publicat: 1, singur autor, 

contribuție 100% 

Minim 10 articole științifice 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 științifice publicate în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI: 26 in extenso, din care:  

- în reviste/volume cotate/indexate ISI  (2) -  

1 în calitate de autor corespondent și 1 în calitate de 

coautor;  

- în reviste cotate/indexate BDI (21) - 

8 în calitate de prim autor, 4 în calitate de autor 

corespondent și 9 în calitate de coautor; 

- în volume ale unor conferințe/congrese 

internaționale cu ISBN (3)  

 1 în calitate de prim autor și 2 în calitate de coautor. 



Participant la cel puțin 2 granturi/contracte de 

cercetare, obținute prin competiție, în calitate de 

director sau membru în colectivele de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare: 2 proiecte de cercetare 

cu agent economic:  

1 în calitate de responsabil științific,  

1 în calitate de membru  

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

monografii etc.:  

a. 1 carte – coautor contribuție 45% 

Alte realizări științifice (articole științifice publicate 

în reviste indexate BDI, vol. ale conferințelor 

naționali/ internaționale, granturi/contracte de 

cercetare etc.). 

-  2 publicații ISI in abstract, IF 2,884; 

-  Medalie de Argint - EUROINVENT  2017 (carte); 

- 1 articol ISI în calitate de prim autor cu accept 

publicare 

Notă: La prezenta se anexează fișa de autoevaluare aprobată de Senatul Universității (anexa 6) 

 

 

Candidat, 

 

Verificat, Comisie concurs 
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