
Anexa 3.12 

Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi  

Facultatea Agricultură.. 

Departamentul  Agroeconomie 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor  universitar,   poz. III/7 

Disciplinele postului: Management, Managementul informației, Managementul strategic, 

Domeniul postului:.… COMISIA INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE 

 
 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 
 

Candidat: UNGUREANU George, domiciliul Iași, Aleea Tudor Neculai, Nr. 21, Bl. 953, Sc. A, 

Ap 3.Județul Iași , data naşterii 05.03.1969 

Comisie CNATDCU:  Ingineria resurselor vegetale şi 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 Științe Agricole Și 

Silvice-Agronomie, 

din  02.08.2004, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară, din Iași “ Ion 

Ionescu de la Brad”. 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul: Agronomie 

specializarea Agricultură, nr. 038601 din 09. 

01.1996, emisă de Facultatea de Agronomie 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul,  

specializarea MANAGER AGRICOL nr. 0001513 

din 23.07.2014, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară, din Iași “ Ion 

Ionescu de la Brad”. 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform legislaţiei 

în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică .DA. din 5 iunie 1997, 

seria A, Nr. 0000166  

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....9,72.. 

b....9,63 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de profesor 

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 cu 

ISBN 

3, din care la 2 prim autor cu 

contribuţie de peste 50%. 

    Cel puțin o carte publicată după 

ultima promovare după ultima 

promovare/ultimii 5 ani 

17 din care 4 prim 

autor și 2 publicate 

după ultima 

promovare ca 

singur autor 

A.2. Activitatea de cercetare   

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

Thomson Reuters, în volume proceedings indexate 

Thomson Reuters și brevete de invenție indexate 

8  

din care: 4 articole sunt publicate 

în reviste ISI cu factor de impact; 

 

27 din care: 



Web of Science-Derwent. a 4 lucrari ISI sa fie singur/prim 11  articole

autol./autor corespond ent/ publicate in

coordonator, din care 3 articole sa reviste ISI cu

ie cotate ISI. factor impact;

inim  3   articole  s5  fie  publicat La 91ucrrfu ISI

dupa   ultima   promovare/ultirii   5 este singur

ani. priin autor/autorcorespondent/ dincare11articolesuntISI.19articolesuntpublicatedupaultimapromovare/ultimii5ani,dincare11articolesuntISI

. 2.2.2. Articole in reviste si volumele unor 30, din tematica disciplinelor 196 din care 47

anifestin stiintifice indexate ^m alte haze de date postului, din care min. 25 ca singur sau prim

internationale (BDD. singur/prim autor autor

A.2.2.4  Grantul.i/proiecte  castigate  prim  competiti Director/responsabil - minim 2, din 4

inclusiv proiecte de cercetare/consultant5 (valoare de care 1 proiect de cercetare din care1proiectdecercetareindomeniu

•nim 10 000 Euro echivalent)*, in domeniul postului.

A.2.2.5. Membru in colectivul de cercetare la granturi
4 23

roiecte castigate pi.in competitie in ultimii  10 ani.

.3. Recunoastere Si impactul activifatii

Membru       in       societati/asociatii       §tiintifice       sa
3 4

rofesionale.

11. Condigiv minimaLe (punctaj)* * Minimum de puncte prevazut uncte     realizatdecandidat

A1. Activitatea didactica Si profesional5 100 698'21

2. Activitatea de cercetare ZOO 1659'48

A3. Recunoasterea Si impacful activitatii 60 526,26

TOTAL (A1 +A2+A3) 420 2883,94

*Pentru  contractele  de  cercetare/consultanfa  ^mcheiate  cu  agengr  economici,  trebuie  sa  existe

dovada incasarii sumei menfionate in contabilitatea universifatii.
**  Punctajul  se  caLculeaza  pe  baza  fi§ei  de  sustinere  a  ^mdeplinirii  standardelor  minimale

specifice comisiei de specialitate CNATDCU.

Not5: La prezenta se anexeaza Fisa de autoevaluare aprobafa de Senatul Universit5¢i (anexa 6).

Verificat, Comisie examen: Candidat,

confdvigu7uGeorge




