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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 2013-2014

Subsenmatul Felix Horatiu Arion, de cetătenie română, domiciliat în România, Str. Mehedinti
62-64, BI. D3, Sc. 1, ap, 6, Cluj-Napoca, 400672, Cluj având documentul de identitate Carte de
identitate cu seria KX, şi numărul 837117, telefon 0264 596 384 int. 380, fax 0264 593 792,
email felixarion(rlJ.usamvcluj.ro.

În calitate de candidat la concursul publicat în MonitOiul Oficial al României nr. 518/18.12.2013
pentru ocuparea postului de profesor, pozitia llIB/1 din statul de functii al Facultătii de
Horticultură, declar şi sustin prin documentele depuse la dosarul de concurs îndeplinirea
standardelor minime şi obligatorii ale USAMV Cluj-Napoca penltu înscrierea la concurs.

Standarde Minime si Oblilmtorii USAMVCN Profesor
1 Detinerea dI;;iomei de doelor DA

Indeplinirea standardelor millimale naţionale de ocupare a posturilor didactice,
2 specifice funcliei didactice de profesor universitar, aprobate prin Ordinul MECTS DA

6560/2012, nolrivil Arl.219 alin. Illtil. Al din Lepea nr.112011.

3
Specializare În concordanţă cu structura disciplinelor de studiu din postul pentru care

DA
candidează - atestată liriII dinlomă de licenta sau echivalent.

4
2( Două) Cărţi publicate intr-o editură naţională sau internaţională,validate de

DA
Consiliul de Cercelare Sliinlifieă a USAMVCN.
2 (Două) Manuale (cursuri tipărite)!în domeniul postului, redactate in concordanţă

5 cu fişa disciplinei aprobate de Departament si validate de Consiliul Didactic al DA
USAMVCN.

6
Calitatea de membru intr-o societate ştiinţifică naţională şi internaţională, în ramura DA
de sliinlă a Doslului.
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