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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 -

Subsemnata SOCACI SONIA ANCUŢA, de cetăţenie română, domiciliat în România, str.

Mălinului, bl. 64, sc. B, ap.6, 515700 Ocna Mureş, Alba, având documentul de identitate CI, cu

seria AX, SI numărul 300888, telefon 0745472589, fax 0264-593792, email

sonia.socaci@usamvcluj.ro,

în calitate de candidat la concursul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 454/21.12.2012

pentru ocuparea postului de Şefde lucrări pozitia 118116 din statul de funcţii al Facultăţii de Ştiinţa

şi Tehnologia Alimentelor, 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

Sef lucrări
Lector

I Detineren diplomei de doctor DA

2 Specializare În concordanţă CII stl"llctura disciplinelor de studiu DA
din postul pentru care candidează ~ atestată prin diplomă de
liceu tă sa li ech ivalen t

3 2 nrticole stiintifice publicnte În reviste BOI sau B+, ca prim
nutor, În domeniul de specinlitnte nI postului

4 5 articole stiintifice publicate În reviste BOI sau B+, ca prim DA
autor, În domeniul de soecialitate al Dostului.

5 Calitaten de membl1.l al echipei de cercetare Într-UD grant
obtinut prin competitie; acest stnndard se ponte echivala cU

DA
calitatea de autor/coautor al unui Îndreptar de lucrări practice,
manual/h-atat de specialitate.

6 Calitatea de autor/coautor la un Îlldl'eptal" de lucrări practice,
DA

manual/tratnl de specialitnte.

v(c;;c;k:
..................................~

(semnatma)

J. se va nota În rubrica corespunzătoare, cu DA sau NU:
2. In cazul echivalării prevăzute la punctlll 5, standardul minim de la punctul 6 este suplimentar;
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