
 

 

Anexa 3.4  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  

Facultatea  de Medicina Veterinara 

Departamentul Clinici IX.  

Examen de promovare în cariera didactică: postul de conferenţiar universitar, poz IX/9.  

Disciplinele postului- Clinică medicală si prelegeri clinice pe specii 
- Internal medicine and clinical lectures by species 

- Nutritional pathology  

Domeniul postului: Medicina veterinara 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

Dupa Anexa 21 CNADTCU 

 

 

Candidat: HRITCU LUMINITA DIANA, domiciliul Iaşi, data naşterii: 4 septembrie 1967  

 

Comisie CNATDCU: Medicină veterinară  

 

 

I. Cerinţe minime, conform legislaţiei în vigoare  

şi metodoloziei proprii, aprobată de Senat  
Îndeplinire cerinţe  

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe  

 

DA 

Diploma de doctor în domeniul - Medicină 

Veterinară 

Stiinţe medicale-Medicină veterinară ,  

din 15.08.2005 , emisă de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la 

Brad” Iaşi,  

seria D, Nr. 0005385 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul.Medicină 

Veterinară , specializarea .Medicină Veterinară , 

seria I nr.182, din 29.03.1993, emisă de Ministerul 

Invăţământului, Universitatea Agronomică „Ion 

Ionescu de la Brad” Iasi 

Diplomă de studii aprofimdate/master în domeniul, 

specializarea ......nr ........ din ........... ,emisă de 

............  

Să aibă pregătirea psihipedagogică, conform 

legislaţiei în vigoare 

Pregătirea psihopedagogică  

- Certificat de absolvire al Departamentului 

Pentru Pregătire Personalului Didactic  din 

cadrul UAIC Iasi  10.iunie 1998, seria A nr. 

0014988 

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.  

  a  - 9,01 (noua si 1%) media generală a anilor de 

studiu 

  b .- 10.(zece).examenul de diplomă 



 

b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/ 

licenţă+Masterat): minim 8,50. 

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

didactic de conferenţiar universitar, stabilite de Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 

6129/20.12.2016. 

A.1 Activitatea didactică şi profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi  

1  

4 manuale didactice 

Din care: 

- 3 -in calitate de singur 

autor 

- 1 – in calitate de coautor 

 

de specialitate, în calitate de prim autor.  
1 capitol în tratate internaţionale se 

echivalează cu o carte naţională;  

5 capitole în tratate/cărţi naţionale se 

echivalează cu o carte naţională.  

Al.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  

2 manuale didactice 

din care  

2 de la ultima promovare 

Al.1.2.2 Indrumătoare de laborator/aplicaţii 

- minim 1, coautor  
1  2 ghiduri 

1 singur autor 

1 coautor 

 

A.2. Activitatea de cercetare  

 

A.2. 2. 1. Articole 

în reviste 

cotate/indexate ISI 

Thomson Reuters 

si în volume 

indexate ISI 

proceedings/ 

articole în rezumat 

în reviste/volume 

ISI. 

Din care: 

- 3 articole publicate în reviste 

ISI cu factor de impact şi  

- 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;  

1 articol ISI cu factor de impact 

se poate echivala cu 2 lucrări 

ISI proceedings sau 2 rezumate 

cotate ISI, dar nu şi invers;  

Din cele 5 articole cotate ISI, 

-  2 articole full text să 

2 art ISI prim autor  cu FI cumulat  

3,210 

1 articol ISI – prim autor FI – 1,605 (RCB) 

1 articol ISI – prim autor FI – 1,605 (RCB) 

3 art ISI corespondent cu FI cumulat 

5,042 

1 articol ISI – corespondent- FI – 1,605 (RCB) 

1articol ISI – corespondent – FI – 1,605 (RCB) 

1 articol ISI – corespondent  - FI – 1,832 – Animals 

7 art ISI membru in echipa cu FI cumulat 

13,940 

1 articol ISI membru in echipa – FI 0 – USAMV Cj 

1 articol ISI membru in echipa – FI – 1,605 (RCB) 

1 articol ISI membru in echipa – FI – 1,605 (RCB) 

1 articol ISI membru in echipa – FI – 1,605 (RCB) 

1 articol ISI membru in echipa – FI – 4,868(OMCL)  

1 articol ISI membru in echipa – FI – 1,467 (Med 

Luth) 

1 articol ISI memcru in echipa – FI – 2,781, 

(McandP) 



 

fie publicate de la ultima 

promovare / ultimii 5 

ani. 

1 articol ISI – prim autor – publicat in rezumat  

FI–2,908 (3,19)  

EUROBIOTECH Valencia 

TOTAL F.I. CUMULAT 3,210 + 5,042+13,940 = 22,183 

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 

7 lucr singur autor 

14 lucrari prim autor 

58 lucrari membru in echipa de cercetare 

6 lucrari – membru in echipa- in vol unor conf 

internationale 

Total 85 articole 

A.2.2.3 Granturi/proiecte 

câstigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de 

cercetare/ consultanţă 

(valoare de minim10000 

Euro echivalent)*, în 

domeniul postului. 

Director/responsabil - 

minim 1 grant, ca 

director /responsabil 
se poate echivala cu 2 

granturi ca membru, 

dar nu şi invers. 

1 grant director/responsabil PN II 62-065- 16961 euro 

2 granturi interne director cu SC VANELLI SRL 

fiecare de 1500 euro 

A.2.2.4.Membru în 

colectivul de cercetare la 

granturi/proiecte câştigate 

prin competiţie în ultimii 

10 ani 

Min.3 

7 contracte de cercetare câştigate prin competitie 

din care 5 câştigate în ultimii 10 ani  

 

A.3. Recunoaştere şi impactul activităţii 

A. 3.1. Citări în reviste ISI 

şi BDI 

Minim 15 citări, din care 8 

citări în reviste ISI 

18 citari ISI 

10 citari BDI 

Total citari  18 + 10 = 28 

A.3.2. Membru în 

societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 

profesionale 

2 

1.Membru în asociaţia medicilor veterinari din 

România 

2. Membru în colegiul medicilor veterinari 

3. Membru în asociaţia veterinară Pro-Med-Vita  

4. Membru in Asociatia medicilor veterinari 

pentru animale de companie 

III. Condiţii minimale 

(punctaj)** 

Minimum de puncte 

prevăzut 

Puncte 

realizate de candidat 

A1. Activitatea didactică şi 

profesională 
150 660,167 

A2. Activitatea de cercetare 150 462,110 

A3. Recunoaşterea şi impactul 100 240,897 

TOTAL (Al+A2+A3) 
400 

 
1363,170 



 

 

*Pentru contractele de cercetare/consultanţă încheiate cu agenţii economici, trebuie să existe dovada încasării 

sumei menţionate În contabilitatea universităţii.  

** 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 examen:  

 Candidat,  

Hritcu Luminita Diana 
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