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FIŞĂ DE VERIFICARE 
 

 

Candidat:LAZĂR Mircea, domiciliul Valea Lupului, data naşterii: 29.04.1979 
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, 

din 23.03.2010, emisă de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 
 Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul Medicină 

veterinară, specializarea Medicină veterinară, nr. 

103 din 20.07.2004, emisă de Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 
 Diplomă de studii master în domeniul Medicină 

veterinară,  specializarea Clinică și terapie 

veterinară nr 84, din 19.07.2011, emisă de 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

MedicinăVeterinară din Iaşi 

Diplomă de studii master în domeniul Zootehnie,  

specializarea Managementul calității produselor 

agroalimentare nr. 208, din 19.07.2011, emisă de 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

MedicinăVeterinară din Iaşi 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform legislaţiei 

în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică cu Certificat de 

absolvire nr. 160 din 21.07.2004  

 

 
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. 9.09 

b. 9.47 

 

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. 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 

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 

2  

2  

A1.1.2.2 Îndrumătoare de 

laborator/aplicații - minim 1, coautor 
1 1 

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. 

5 

 

9 

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; 

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. 

9 

 

 

 

2- FI 2.239 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

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 

46 din care 17 

prim autor 

A. 2.2.3 Granturi/proiecte câstigate prin 

competiţie inclusiv proiecte de 

cercetare/consultanţă (valoare de min. 

10000 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. 

 

2 

A. 2.2.4. Membru în colectivul de 

cercetare la granturi/ proiecte câştigate 

prin competiţie în ultimii 10 ani. 

 

Min. 3 

 

5 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

A. 3.1. Citări în reviste ISI și BDI Minim 15 citări, din care 8 citări în 

reviste ISI 

34 din care 9 ISI 



A 3.2. Membru în societăţi/asociaţii 

ştiinţifice sau profesionale. 
2 8 

III. Condiţii minimale (punctaj)** 

 

 

Minimum de puncte prevăzut Puncte 

realizate de 

candidat 
A1. Activitatea didactică şi profesională 150 218,758 

A2. Activitatea de cercetare 150 257,440 

A3. Recunoaşterea şi impactul 

activităţii 

100 128,571 

TOTAL (A1+A2+A3) 400 604,770 

*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 examen:                                                                      Candidat,  
…………............................…....…………………….                                                                             

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

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

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

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

 

 


