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FISA DE VERIFICARE

a indeplinirii standardelor minime si obligatorii ale universităţii

pentrn inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice
- anul universitar' 2013-2014 -

SubsemnatuIW .R.~.~ flţ.?!/I.-..I; , de cetăţenie ltP.tr.A.'e.l ,
domici Iiat în (fClră. Cldres~)RaI'!.i1"f!I.!ft.ţ l.C!1'1y.1:'. '1 ~.~.! '~I' ~t?.7. {Ii f.ş[tJ.iJJ'-.-:C!:c..~v.?, '!..'~. ~.?: .'!r.J.'!.9..: ..$.-:.f

• d d I d 'd' CI' y:f:,. ă I 10" (81avan ocumentu e I entitate : : , cu sena , SI nun1'u L ,

telefon .O'.t~.f.C).~.V.+.P. .., fax ::: , email .~:~..2:.':.~.~f!J..f, '«r. UWI

în calitate de candidat la concursul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 277/19.07.2013

pentru ocuparea postului deŞ.U.. ly..C.I1}.I!J pozitiaJ.!6/L din statul de funcţii al Facultăţii

d 11."',·âNii Vt:TL~i "liP,' d I .' ţ' .' d t I d 1 d . I de .....U ••••••••••••.••••••••••(\ ••<r••.•<\R •••••••••• , ec al ŞI sus In pun ocumen e e epuse a OSat u e

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

la concurs.

Standarde Minime
Asistent

Sef lucrări
Lector

1 Detinerea diplomei de doctor bir
2 Silecializare in concordanţă cu structura disciplinelor dc studiu

din postul pentru care candidează - atcstată prin diplomă dc Dt!
Iiccntă sau cchivalent

3 2 articolc stiintificc publicatc in revistc BOI sau B+, C~l prim
autor, În domcniul dc spccialitlltc al postului

4 5 articolc stiintifice publicate în rcvistc BOI sau B+, ca prim
~IJautor, în domcniul de snecialitate al Dostului.

5 Calitatca dc mcmbru al echipci de ccrcetare într-un grant .~

obtinut prin compctitie; acest standard se poate cchivala cu
b~calitatea dc autor/coautor al unui Îndrcptar dc lucniri practice,

manual/tratat dc specialitatc.
6 Calitatca de autor/coautor la un Îndrc.ptar de lucrări practice,.

~IImanual/tratat dc sllccialitlltc.

~!
..............................

semnatura)

1. se va Ilo/a În rubrica coresp/ll1Zlitoare, Cit DA sau NU:
2. in cazlIl ec/iil'tz/ăriiprevâzute la p1l1lC1lf1 5. stolldardllllllil1im de 10 pllllctll16 este slIp!imenlar;

Doris
Rectangle


