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Anexa 3.3 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi  
Facultatea:  Agricultură 
Departamentul:  Pedotehnică 
Examen de promovare în cariera didactică: postul de şef lucrări/Lector ,   poz. 24/I 
Disciplinele postului: Instalaţii Frigorifice şi de Climatizare, Elemente de Ingineria Frigului, Baza 
Energetică şi Maşini Horticole, Maşini şi Instalaţii Horticole, Mecanizarea producerii de material 
săditor, Sisteme de Transport Autopropulsate 
Domeniul postului: Agronomie 
 

FIŞĂ DE VERIFICARE  
 
Candidat:Vlahidis Virgil, domiciliul Iaşi, Şoseaua Naţională, nr.182, data naşterii: 
31.05.1968 
Comisii CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale si animale 
Cerinţe minime, conform legislaţiei în vigoare şi 
metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire  cerinţe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul Inginerie Mecanică, 
din 10.12.2014, emisă de Universitatea Tehnică  
„Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

 
Absolvirea  DPPD nivelul II  

Certif icat de absolvire a DPPD nivelul II,  nr. 143 din
03.04.2015, emis de Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară din Iaşi  
 Diplomă de licenţă în domeniul „Mecanic”, 
specializarea  „Maşini Termice”, direcţia de aprofundare 
„Frigotehnie”, nr. 52373 din 30 iunie 1993, emisă de 
Universitatea Tehnică  „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 
disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul…..., 
specializarea…… nr…….. din ………, emisă 
de………… 

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. 8,20 
b. 10 
 

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/aplicaţii practice/ suport de 
studiu publicate: 1, din care cu contribuţie de peste
30%,  1 (coautor) 

Minimum 10 articole ştii nţifice în reviste/volume 
cotate/indexate ISI/BDI, 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: 16, din care: 2  în
reviste/volume cotate/indexate ISI, din care 1 articol 
prim autor 

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: 5, în calitate de  
membru în colectivele de cercetare 
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Alte realizări în activitatea didactică. Publicarea de manuale universitare, tratate/ monografii 
etc: 
a. carte de specialitate, horticultură, coautor 
b. manual  universitar, frigotehnie, coautor 
. Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 

reviste indexate BDI, vol. ale conferinţelor naţionale/ 
internaţionale, granturi/contracte de cercetare etc).  

a. 2 brevete acreditate, 1 în curs de acreditare 
b. 8 premii la conferinţe de inventică 
. 
 

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

Verificat,  Comisie examen:                                                                      Candidat,       

                                                                                                                      

                                    
 


