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Anexa 3.1 

Universitatea pentru Științele Vieții din Iaşi 

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 

Departamentul de Științe Fundamentale în Zootehnie  

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar, poz. VII/25 

Disciplinele postului: Biotehnologii, Genetică, Organisme modificate genetic, Producţii animaliere 

Domeniul postului: Zootehnie  

 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 
 

Candidată: Davidescu Mădălina Alexandra 

D omiciliul: sat Buda, comuna Lespezi, județul Iași. 

Data naşterii: 18.08.1993. 

 

 

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 ,  ser ia  

J ,  nr.  0054459, înregist rată cu nr .  126 din 

22.12.2021, emisă în baza Ordinului 

Ministrului  Educației  nr .  5771 din 

13.12.2021, de Universitatea pentru Științele Vieții 

din Iaşi 

 

Absolvirea DPPD nivelul II 
Certificat de absolvire a DPPD nivelul II, seria Ae, 

nr. 0004906, înregistrat cu nr. 09 din 11.06.2020, emis 

de Universitatea pentru Științele Vieții din Iași 

Să  aibă specializarea  în concordanţă cu 

structura disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licenţă în domeniul Zootehnie, 

specializarea Controlul și expertiza produselor 

alimentare, seria IA, nr. 0051612, înregistrată cu nr. 

660 din 04.10.2017, emisă de Universitatea pentru 

Științele Vieții din Iași 

1. Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Zootehnie, specializarea Managementul calității și 

siguranței alimentelor, seria MA, nr. 0239159, 

înregistrată cu nr. 205 din 15.05.2019, emisă de 
Universitatea pentru Științele Vieții din Iași 

 

2. Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Biologie, specializarea Genetică moleculară, 

Adeverință absolvire master, nr. 11196 din 

06.07.2021, emisă de Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iași 

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a 

unui post didactic titular în USV 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. 9,98 (media anilor de studii licență) + 9,75 

(media anilor de studii master)/2 = 9,86 

 

b. 10 (examen finalizare licență) + 10 (examen 

finalizare master)/2 = 10 
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Minimum 3 articole /studii ştiinţifice publicate, în  

calitate de singur sau prim autor, în domeniul 

postului, în reviste de specialitate recunoscute, cel 

puţin indexate BDI; 

Articole/studii ştiinţifice publicate, singur/prim autor 

în domeniul postului: 

 

    16 lucrări publicate ca prim autor: 

 2 lucrări cotate/idexate ISI; 

 9 lucrări BDI;  

 2 lucrări publicate în extenso (conferințe 

internaționale de specialitate); 

 3 lucrări publicate în reviste CNCSIS/abstract)  

 

   24 lucrări publicate în calitate de coautor: 

 4 lucrări cotate/idexate ISI; 

 16 lucrări BDI;  

 1 lucrare publicată în extenso (conferință 

internațională de specialitate); 

 3 lucrări publicate în reviste CNCSIS/abstract  

 

 

 

 

 

Alte realizări (granturi, studii etc) a. Granturi: 
 

1. Contract AG. EC. NR. 16924/30.09.2021, 
“Cercetări privind optimizarea alimentației taurinelor 
pentru carne“, Perioada derulare: 2021-2022, USV 
Iași. 
 

b. Cursuri de perfecționare 
 

1. Certificat de absolvire curs Statistică -”Tehnică 
experimentală și cercetare în Zootehnie” 
2. Certificat de absolvire curs -”Introducere în 

Zootehnia digitală” 
3. Workshop Genomică - Soluții moderne de 

Biologie moleculară pentru studiul genomului 

4. Certificat de participare Școala de vară - 3 rd 

International Summer School: “PROTEOMICS – 

from Introduction to Clinical Applications” 
 
  

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

 

 

 

                                                                                         Candidat, Mădălina Alexandra DAVIDESCU      

 

 

Verificat,  

Comisie concurs:   

 

Președinte:  Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU 

  
Membri:      Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP 

                    Prof. univ. dr. Șteofil CREANGĂ 

                    Șef. lucr. dr. Mihaela IVANCIA 

                    Șef. lucr. dr. Roxana RAȚU 

Membru      Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ 

supleant: 
 


