
Anexa 3.1 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi  

Facultatea Medicina Veterinara 

Departamentul  VIII Preclinici 

Concurs pentru ocuparea postului  de şef lucrări, poz. VIII/11 

Disciplinele postului: Farmacie, Farmacologie, Pharmacolgy 

Domeniul postului: Medicină Veterinară 

Publicat în Monitorul Oficial nr.28050 din data de 03.04.2019 
 

 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE 
 

 

Candidat: GRECU MARIANA, domiciliul Iași, strada Clopotari, nr. 17, data naşterii: 03.09.1969 

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 din 06.06.2011, în domeniul 

Medicină Veterinară, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară ”ION IONESCU DE 

LA BRAD” din Iași 
 

Absolvirea  DPPD nivelul II 
Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, din 

14.06.2010, emis de Universitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară ”ION IONESCU DE LA 

BRAD” din Iași  
Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant 
Diplomă de licenţă în domeniul Medicină 

Veterinară, specializarea Medicină Veterinară, nr. 

24, din 25.06.2007, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară ”ION IONESCU 

DE LA BRAD” din Iași 

 Diplomă de master în domeniul Medicină Veterinară,  

specializarea Diagnostic de Laborator, nr. 23 din 

12.09.2008, emisă de Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară ”ION IONESCU DE LA BRAD” 

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. 9.40 

b. 9.81 

Minimum un articol ştiinţific publicat în reviste cotate ISI cu 

factor de impact, în calitate de prim autor, coordonator sau 

autor corespondent, în domeniul postului.  

 

Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI cu factor 

de impact: 2 

1 articole prim autor / autor corespondent 

1 articol coautor 

 
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: 8  

   membru in echipa de cercetare 

Realizări în activitatea didactică Publicarea de manuale universitare, tratate/ 
monografii etc: 
- 3 manuale universitare 
- 1 ghid lucrari practice 
-  



Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 

reviste indexate BDI, volume ale conferinţelor 

naţionale/internaţionale, granturi/contracte de cercetare etc)  

a. 44 lucrari publicate in reviste BDI, din care la 16 
lucrari prin autor 
b. 6 lucrari publicate in volume ale unor manifestari 

stiintifice internationale in domeniu, din care 2 lucrari 

prim autor 

c. 1  premiu national pentru articol stiintific  (ISI cu IF 

1) ca prim autor 

d. Diploma de excelență și Medalia Inventica 2008  – 
Salonul Internațional Jubiliar al Cercetării, 
Invențiilor și Transferului Tehnologic, Iventica 2008, 
14 – 24 mai, Iași Romania  

 

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

 

Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat, 

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