
Anexa 3.3. 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi 

Facultatea de Zootehnie 

Departamentul Ştiinţe fundamentale în Zootehnie 

Concurs pentru ocuparea postului de Șef lucrări, poz. VI/12 

Disciplinele postului: Controlul şi expertiza calităţii produselor avicole şi apicole, Controlul calităţii 

alimentelor, Tehnologia produselor de origine animală 

Domeniul postului: Zootehnie 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 24.04.2018 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

USTUROI M.G. Alexandru domiciliat în loc.Miroslava, Strada Pădurii nr 36 D; data 

naşterii: 02.09.1984. 

 

Cerinţe minime, conform legislaţiei în vigoare 

şi metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe Diplomă de doctor în domeniul Zootehnie, 

specializarea Zootehnie (seria H, nr. 0004343;din 

21.12.2011 emisă de către Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 

Brad" din Iaşi) 

Absolvirea DPPD nivelul II Certificat de absolvire DPPD (seria G, nr. 

0033773, din 10.06.2011, emis de către 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi) 

Să aibă specializarea în concordanţă cu 

structura disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de inginer în domeniul Zootehnie, 

specializarea Zootehnie (seria G, nr. 0038176; din 

28.10.2009, emisă de către Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 

Brad" din Iaşi) 

Diplomă de inginer în domeniul Ingineria 

produselor alimentare, specializarea Controlul şi 

expertiza produselor alimentare (seria E, nr. 

0036691 din 07. 2014 emisă de către Universitatea 

din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului) 

 

 

Diplomă de master în domeniul Zootehnie, 

specializarea Managementul producţiilor animale 

(seria H, nr. 0019919; din 2010, emisă de către 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" 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. (9,53 + 10) :2 = 9,76 

b. (9,65 + 10) :2 = 9,82 



Minimum un îndrumător de laborator/aplicaţii 

practice/suport de studiu publicat, în domeniul 

postului, ca singur autor, prim autor/coautor cu 

contribuţie de peste 30%. 

Îndrumătoare de laborator/aplicații practice/ 

suport de studiu publicate: Usturoi Alexandru, 

2018 –Controlul şi expertiza calităţii produselor 

avicole Îndrumător de lucrări practice, Iaşi, Ed 

PIM, ISBN 9786061340439, nr pagini 187 

 Minimum 10 articole ştiinţifice în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI cu/fără factor de impact, 

în extenso, din care cel puţin 1 în reviste/volume 

cotate/indexate ISI, în calitate de singur/prim 

autor sau autor corespondent, în domeniul 

postului. 

Articole ştiinţifice publicate în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI: 5/31. 

Articole ISI: 1 prim autor şi 4 coautor (toate 

articolele sunt cu factor de impact) 

 

Participant la cel puţin 2 granturi/contracte de 

cercetare, obţinute prin competiţie, în calitate de 

director sau membru în colectivele de cercetare. 

Granturi/contracte de cercetare:  

- 2 contracte în calitate de director; 

- 2 contracte în calitate de membru. 

Alte realizări în activitatea didactică. 1. Usturoi Alexandru, Vacaru Opriş Ioan, 

2017 “Creşterea şi reproducerea peruşilor şi 

papagalilor”, Ed PIM, ISBN 9786061336555, nr. 

pagini 136. 

2. M. G. Usturoi, B Păsărin, I Chereji Jr., A 

Usturoi, 2016 “Tehnici hoteliere şi de servire a 

clienţilor”, Ed. PIM, ISBN 9786061334117, nr 

pagini 243 

Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice 

publicate în reviste indexate BDI, volume ale 

conferinţelor naţionale/internaţionale, 

granturi/contracte de cercetare etc). 

- 31 articole BDI din care 10 prim 

autor 

 

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii 

(Anexa 6) 

 

 

Verificat, Comisie Concurs: 

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

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

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

Candidat, 

Asist dr. Alexandru USTUROI 


