
Anexa 3 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași  

Facultatea de Agricultură  

Departamentul Știința plantelor 

Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poz. II/12  

Disciplinele postului: Microbiologie 

Domeniul postului: Agronomie 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 24 aprilie 2018 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 
 

Candidat: LIPŞA FLORIN DANIEL, domiciliul Str. Stindardului nr 5, Bl. H2, Sc. C, 

Et. I, Ap. 9, 700531 - Iași, data naşterii: 18 martie 1977 

 

Comisie CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale si animale 

 

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 Agronomie, din 

25.06.2010, emisă de Universitatea Justus Liebig din 

Giessen, Germania. Titlul de doctor a fost 

recunoscut prin atestatul seria K nr. 0001373 eliberat 

de Ministerul Educației, Cercetării şi Dezvoltării din 

România la data de 29.09.2010. 

Să aibă specializarea în concordanță cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licență în domeniul agronomie, 

specializarea agricultură, Seria B Nr. 0017290, 

emisă de USAMV Iași.  

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică Certificat de Absolvire 

nivel II, Seria C Nr. 0111065, eliberat de 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, USAMV Iaşi.  

 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. 9,69 

b. 10,00 

 

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 și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din 

care: 2 6 

Minimum un manual universitar publicat, în 

domeniul postului, ca singur sau prim autor cu 

contribuție de peste 50% de la ultima promovare. 
1 1 

A.2. Activitatea de cercetare 
  



A.2. 2. 1. Articole în extenso în reviste cotate ISI 

Thomson Reuters, volume indexate ISI 

proceedings și brevete de invenție indexate Web of 

Science-Derwent. 

5 8 

din care: minimum 3 articole 

sunt publicate în reviste ISI cu 

factor de impact, din acestea 2 în 

calitate de singur, prim autor/autor 

corespondent. 

După ultima promovare/ultimii 

5 ani: minimum 2 articole ISI 

7 

 

4 

 

 

4 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor 

manifestări stiinţifice indexate în alte baze de date 

internaţionale (BDI). 

Minimum 20 din tematica 

postului, din care min. 15 ca 

singur/prim autor 

51 

 

19 

A. 2.2.3.Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de 

minim 10 000 Euro echivalent)*, în domeniul 

postului. 

Director/responsabil - minimum 1 2 

A. 2.2.4. Membru în colectivul de cercetare la 

granturi/ proiecte câştigate prin competiţie  3 15 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 

profesionale. 2 7 

III. Condiţii minimale (punctaj)**  Minimum de puncte prevăzut 

Puncte 

realizate de 

candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 50 255,95 

A2. Activitatea de cercetare 130 710,82 

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 40 245,16 

TOTAL (A1+A2+A3) 220 1211,93 

*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, 

Şef lucr. dr. Florin Daniel LIPȘA 

 

1. Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, U.S.A.M.V. Iași – președinte 

2. Prof. univ. dr. Eugen ULEA, U.S.A.M.V. Iași – membru 

3. Prof. univ. dr. Anca ROTAR, U.S.A. M.V. Cluj-Napoca – membru 

4. Conf. univ. dr. Corina MIȘCA, U.S.A.M.V.B ”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

– membru 

5. Conf. univ. dr. Felicia TUȚULESCU, Universitatea din Craiova – membru 

 


