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Anexa 3.3 

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi 

Facultatea de Zootehnie 

Departamentul: Managementul producțiilor animale  

Concurs pentru ocuparea postului  de Șef lucrări, poz. VII/16 

Disciplinele postului: Geografia turismului și resurse turistice, Sturionicultură, Controlul și 

expertiza calității peștelui și a produselor acvatice  

Domeniul postului: Zootehnie 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 24.04.2018 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 
 

Candidat: SIMEANU Cristina, domiciliul în jud. Iași, mun. Iași, str. Anton Crihan, nr. 11 , 

data nașterii: 28.04. 1975.  

Cerințe minime, conform legislației în 

vigoare și metodologiei proprii, aprobată 

de Senat 

Îndeplinire cerințe 

 

Doctor în domeniul postului sau în domenii 

conexe 

Diplomă de doctor în domeniul Zootehnie, 

Seria H, nr. 0014384; din 12.09.2012 emisă de 

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină 

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 

 

Absolvirea DPPD nivelul II 
Foaie matricolă seria R nr. 0019622, emisă de 

Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi; Adeverință 

nr. 23/17.01.2014 

Să aibă specializarea în concordanţă cu 

structura disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licență în domeniul Geografie, 

specializarea Geografie - Știința mediului, seria 

R, nr. 0019622, din 27.06.2001, emisă de 

Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi; 

Adeverință de absolvire în domeniul Inginerie 

și management în agricultură și dezvoltare 

rurală, Specializare Inginerie și management în 

alimentația publică și agroturism, nr. 

203/17.07.2017 emisă de Facultatea de 

Protecția Mediului, Universitatea din Oradea 

Diplomă de master în domeniul Geografie, 

specializarea Știința Solului, seria B, nr. 

0001021, din 27.01.2005, emisă de 

Universitatea "Al. I. Cuza" din 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. 8,53 

 

b. 9,27 

Minimum un îndrumător de 

laborator/aplicații practice/suport de studiu 

publicat, în domeniul postului, ca singur 

autor, prim autor/coautor cu contribuție de 

peste 30%. 

Îndrumător de lucrări practice, publicat: 

Cristina Simeanu, Geografia turismului și 

resurse turistice - îndrumător de lucrări 

practice, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, 

2017, ISBN 978-973-147-266-9 (231 pagini), 

singur autor (contribuție 100%) 
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Minimum 10 articole ştiinţifice în 

reviste/volume cotate/indexate ISI/BDI 

cu/fără factor de impact, în extenso, din care 

cel puțin 1 în reviste/volume cotate/indexate 

ISI, în calitate de singur/prim autor sau autor 

corespondent, în domeniul postului.  

Articole științifice publicate în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI: 13/30; articole ISI: 2 

prim autor, 3 autor corespondent și 8 coautor 

(toate articolele sunt publicate în reviste cu 

factor de impact) 

Participant la cel puțin 2 

granturi/contracte de cercetare, obținute 

prin competiție, în calitate de director sau 

membru în colectivele de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare: 5 granturi în 

calitate de membru în colectivele de cercetare. 

Alte realizări în activitatea didactică. Publicarea de manuale universitare, tratate/ 

monografii etc: 

a. monografie: Cristina Simeanu, Benone 

Păsărin, Polyodon spathula – creștere și 

valorificare, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, 

2017, ISBN 978-973-147-264-5 (218 pagini) 

Alte realizări științifice (articole științifice 

publicate în reviste indexate BDI, vol. ale 

conferințelor naționale / internaționale, 

granturi/contracte de cercetare etc.).  

30 articole BDI din care 13 prim autor. 

 

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

 

 

Verificat, Comisie concurs:                                                                      Candidat,  

          Cristina SIMEANU 

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