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Anexa 3.3 
Universitatea pentru Științele Vieții din Iaşi 

Facultatea HORTICULTURĂ 

Departamentul  TEHNOLOGII HORTICOLE  

Examen de promovare în cariera didactică: postul de şef lucrări/Lector, poz. VI/24 

Disciplinele postului: COMPOZIȚII VEGETALE ÎN AMENAJĂRI PEISAGISTICE 

          STRUCTURI ȘI MATERIALE ÎN PEISAGISTICĂ 

          CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI REABILITAREA PEISAGISTICĂ 

          INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE ÎN PEISAGISTICĂ 

          PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR 

  

Domeniul postului: HORTICULTURĂ 

 

 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

 

Candidat: Pașcu Roxana, domiciliul Iași, data naşterii 24.12.1984. 

Comisii CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale si animale;  

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 Horticultură Seria H, Nr. 

0014466 din 6.09.2013, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Iași 

 

Absolvirea  DPPD nivelul II 

Certificat de absolvire DPPD nivelul II, Seria X, NR. 

0041581, din 18.06.2015 emis de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Iași  

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant 

Diplomă de licență în domeniul Horticultură, specializarea 

Peisagistică, Seria H, Nr. 0014841 din 14.06.2010, emisă de 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 

Iași 

Diplomă de studii aprofundate/master specializarea 

Amenajări peisagistice urbane și teritoriale, Seria A, Nr. 

0114477 din 7.12.2012, emisă de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară 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. 9,50 

b. 9,94 

 

Minimum un îndrumător de laborator/aplicații 

practice/suport de studiu publicat, în domeniul postului, 

ca singur autor, prim autor/coautor cu contribuţie de 

peste 30%. 

Îndrumător de laborator/aplicații practice/suport de studiu 

publicate 1, din care cu contribuție de peste 30%: 

Compoziții vegetale /Roxana PAȘCU, Cristina Zlati, Iași, 

Editura Ion Ionescu de la Brad, 2021 

Minimum 10 articole ştiinţifice în reviste/volume 

cotate/indexate ISI/BDI, 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 ștințifice în reviste/volume cotate indexate ISI/BDI: 

30, din care: 

- 3 în reviste cotate ISI full text-prim autor 

- 2 în reviste cotate ISI full text-coautor 

- 13 în reviste cotate BDI full text-prim autor 

- 12 în reviste cotate BDI full text-coautor 

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: 

- Contract 151/2010, POS CCE, ID 524  

- Contract 18057/23.09.2019  
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Alte realizări în activitatea didactică. Îndrumător de an la specializarea Peisagistică promoțiile 

2016 și 2020 

Responsabil cu activitatea practică a studenților 

Cadru didactic coordonator concursul studențesc 

Agronomiada Îndrumător de an la specializarea Peisagistică 

promoțiile 2016 și 2020 

Responsabil cu activitatea practică a studenților 

Cadru didactic coordonator concursul studențesc 

Agronomiada 

. 

 

Alte realizări ştiinţifice (articole ştiinţifice publicate în 

reviste indexate BDI, vol. ale conferinţelor naţionale/ 

internaţionale, granturi/contracte de cercetare etc).  

Participare la  

- The Royal Horticultural Society Chelsea flower 

show 2017 United Kingdom 

- The international trade fair for plants- Essen 2020 

Germania 

- 10 conferinte internaționale 

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

 

Verificat, Comisie examen:                                                                      Candidat, 

…………............................…....…………………….                                                                 Asist. univ. dr. Roxana PAȘCU 

……………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 


