
 

 

 

Anexa 3.6 

 

 

Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  

Facultatea de Medicină Veterinară  

Departamentul: IX - Clinici 

Concurs pentru ocuparea postului  de conferenţiar universitar, poziția IX/10 

Disciplinele postului: Propedeutică, Chirurgia animalelor de companie, Anestheziology, 

Anesteziologie 

Domeniul postului: Medicină Veterinară 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

Candidat Burtan Liviu Catalin , domiciliul: Iași, Str. Văscăuțeanu, Nr. 12, data nașterii: 

10.05.1972 

Comisie CNATDCU: Medicină Veterinară 

I. 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 Medicină 

Veterinară, cu nr. 22 din /26.05.2006, emisă de 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 
Diploma de licență în domeniul Medicină 

Veterinară cu nr. 233 din 09.10.1997, emisă de 

Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași  

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform 

legislaţiei în vigoare. 
Da 

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. media anilor de studii 9,80 
b. examenelor de finalizare studii 10.0 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 

conferenţiar universitar, stabilite de Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, pentru 

Comisia medicină veterinară.  

 

 

 

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, în calitate de prim autor. 

1 capitol în tratate internaționale se echivalează cu o 

carte națională; 

5 capitole în tratate/cărți naționale se echivalează cu o 

carte națională. 

1 

1  

carte singur autor 

de la ultima promovare 



A1.1.2.1 Manuale didactice/monografii în 

domeniul postului, ca singur sau prim autor cu 

contribuţie de peste 50%, din care unul de la ultima 

promovare.  

2, din care: 

 1 de la ultima promovare 

4  

cărți singur autor  

de la ultima promovare 

A1.1.2.2 Îndrumătoare de 
laborator/aplicații - minim 1, coautor 

1 

1  

carte singur autor de la 

ultima promovare 

A.2. Activitatea de cercetare   
A.2. 2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 

Reuters si în volume indexate ISI 

proceedings/articole în rezumat în reviste/volume 

ISI. 

5  
 

Din care: 3 articole publicate 

în reviste ISI cu factor de 

impact și 2 articole publicate 

în volume/reviste indexate 

ISI/articole în rezumat în 

reviste cotate ISI.  

Din cele 3 articole publicate în 

reviste cotate, 2 articole sa fie 

cu factor de impact cumulat 

minim 1; 

Din cele 3 articole cotate ISI,la 

2 articole să fie singur/prim 

autor/ corespondent/senior 

autor; 

1 articol ISI cu factor de impact 

se poate echivala cu 2 lucrări 

ISI proceedings sau 2 rezumate 

cotate ISI, dar nu și invers; 

Din cele 5 articole cotate ISI, 2 

articole fulltext să fie 

publicate de la ultima 

promovare/ultimii 5 ani 

 

 

10  

cu factor cumulat 

 25.18 

din care: 

- 3 autor 

corespondent  

cu factor cumulat 

12.64 

- 6 coautor 

cu factor cumulat 

9.037 

din care 

- 1 coautor articol ISI 

în rezumat cu factor de 

impact 3,503 

 

8 articole de la ultima 

promovare 

 

 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor 

manifestări stiinţifice indexate în alte baze de date 

internaţionale. 
20, din tematica disciplinelor 

postului, din care min. 15 ca 

singur/prim autor 

72  

din care  

-17 prim autor 

-2 singur autor 

-1 lucrare ISI autor 

corespondent, FI 2.259  

-55 coautor 

 

 
A. 2.2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 
inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de 

minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil –minim 1 

1 grant, ca director /responsabil 

se poate echivala cu 2 granturi 

ca membru, dar nu și invers. 

1 Grant director-

PCCDI/2018 cod 

proiect: PN-III-P1-1.2-

PCCDI  2017-2021-

32,270 euro 

1 Grant director- 

12523, 2017-2018 cu SC 

Vanbet – 9800 euro 

1 Grant director- 

POS DRU 

89/15/S/63258,  

2016-2017 Academia 

Română 

 

A. 2.2.5. Membru în colectivul de cercetare la 

granturi/ proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 

10 ani. 

 

Min 3 4 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   



A. 3.1.Citări în reviste ISI și BDI 

 

 

Minim 15 citări,din care 8 

citări înreviste ISI 
69  

din care 57 ISI 

A. 3.2 Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 

profesionale. 
2 4 

III. Condiţii minimale (punctaj) * 

 

 

Minimum de puncte 

prevăzut 
Puncte realizate de 

candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 150 717,417 

A2. Activitatea de cercetare 150 334,159 

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 100 371.528 

TOTAL (A1+A2+A3) 400 1423,104 
 

 

 

*Pentru contractele de cercetare/consultanță încheiate cu agenții economici, trebuie să existe dovada încasării 

sumei menționate în contabilitatea universității. 

**Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice comisiei de 

specialitate CNATDCU.  

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

 
Verificat, Comisie concurs:                                                                                                         Candidat, 

                                                                                                                                       Șef lucr.dr. Burtan Liviu 
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