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FISA DE VERIFICARE

a Îndeplinirii standardelor minime si obligatorii ale universităţii

pentru Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice
- anul universitar 2012-2013 -

Subsemnatul(a) Pentelescu Ovidiu - Nicu, de cetăţenie română, domiciliat în Oară. adresă) România,

400659 Cluj-Napoca, Str. Tarniţa Nr.7 / 34, având documentul de identitate CI, cu seria KX, si

numărul 260935, telefon .0721717716, fax -, email pentelescuovidiu@yahoo.com,

în calitate de candidat la concursul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 237/16.07.2012

pentru ocuparea postului de Sef lucrări pozitia II / B / l din statul de funcţii al Facultăţii de

Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, declar şi susţin prin documentele depuse la dosarul de

concurs îndeplinirea standardelor minime şi obligatorii ale USAMV Cluj-Napoca pentru înscrirea

la concurs.

Standarde Minime
Asistent

Sefi ucrări

Lector
1 Detinerea diplomei de doctor DA

2 Specializare in concordanţă cu structura disciplinelor de studiu DA
din postul pentru care candidează - atestată prin diplomă de
licentă sau echivalent

3 2 articole stiintifice publicate in reviste BOI sau B+, ca prim
autor în domeniul de specialitate al postului

4 5 articole stiintifice publicate in reviste BDI sau B+, ca prim DA
autor, in domeniul de specialitate al postului.

5 Calitatea de membru al echipei de cercetare intr-un grant DA
obtinut prin competitie; acest standard se poate echivala cu
calitatea de autor/coautor al unui indreptar de lucrări practice,
manual/tratat de specialitate.

6 Calitatea de autor/coautor la un indreptar de lucrări practice, DA
manual/tratat de specialitate.

...4?.
(semnatura)

1. se va nota În rubrica corespunzătoare, cu DA sau NU;
2. in cazul echiva/ăriiprevăzute la punctul 5, standardul minim de la punctu/6 este suplimentar;
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