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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

M fu-- "1111 L t o/vSubsemnatul(a) .!...'-!....:..t:'................................•..................................., de cetăţenie

RoP-tlrAAr- d . '1' - )..L , omlCI lat In (ţară, adresă

.. i?:.Q.~!!~.:.~ ..; :;..~.v.l-:-.!J.~.(-?(.~.I 7.T/? ~.iy..q.L.F!~ ../jU..f , având documentul de

identitate ~A.~.~.f...... d.f.':'.~i ..!.~!~ cu seria ~.. , si numărul ..0.Y.~..uL, telefon
.Q.i.~.H.'.4, ~.J.~ , fax .._ :: , email .. ,:-:.E..?A1.'.!,.1J~.~.~.~."!. ..f...'!.?~.::.~.~ ..~.~J:.i~.o. ,
în calitate de candidat la concursul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 277/19.07.2013
pentru ocuparea postului de .~.R!~.!..~.!,?O.i:.'.'J.~.i.fr..i};. .. pozitia !'/Q.l?.... din statul de funcţii al
F I ă ·· d AG- il. i (',h.. 'u(1.11- d I . . . d I d Iacu t ţn e , ec ar ŞI susţm prm ocumente e epuse a
dosarul de concurs îndeplinirea standardelor minime şi obligatorii ale USAMV Cluj-Napoca
pentru înscrirea la concurs.

Standarde Minime si Obligatorii USAMVCN Conferentiar
1 Detinerea diplomei de doctor t,*,

2 Ipdeplinirea standardelor minimale paţionale de ocupare a posturilor didactice,
specifice functiei didactice de conferenţiar,aprobate prin Ordinul MECTS .!l,ţ.

6560/2012 potrivit Art.219 alin. (1) lit. Al din Lel!ea nr.1I2011.
3 Specializare În concordanţă cu structura disciplinelor de studiu din postul pentru care },-i-

candidează - atestată prin diplomă de Iicentă sau echivalent.
4 l Carte publicata intr-o editură naţională sau internaţională,validata de Consiliul de .M-

Cercetare Stiintificăa USAMVCN.
5 1 Manual (cursur tipărit) in domeniul postului, redactat in concordanţă cu fişa M

disciplinei aprobat de Departament si validate de Consiliul Didactic al USAMVCN.
6 Calitatea de membru intr-o societate stiintifica nationala sau internatională, in M

ramura de stiintă a postului.
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J. se va nota În rubrica corespunzătoare, cu DA sau NU;
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