
Anexa 1  
 
 

CERERE DE CANDIDATURĂ 
la alegerile pentru funcţia de director de departament din cadrul Facultăţii de ……………………..,  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 

 
 
 Subsemnatul …………………………………………….., în baza Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, a Cartei Universitare şi a Regulamentului de alegeri din cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, îmi depun candidatura la alegerile 

pentru funcţia de ………………………………………  

 În sprijinul acestei candidaturi, fac următoarele precizări:  

 1. Sunt cadru didactic titular al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” din Iaşi, Facultatea de ……………..………………………., departamentul 

………………………………………………..  

 2. Am funcţia didactică de ………………………………………. şi titlul ştiinţific de 

……………………………, în domeniul ……………………………...  

 3. Dispun de o bogată experienţă dovedită în activităţile didactice şi de cercetare:   

 4. Dispun de calităţi manageriale:   

 5. Cunosc foarte bine legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ din România 

şi sistemul european:   

 6. Am competenţă de comunicare în limba/limbile …………………………………………..  

 7. În mandatul 2008-2012 am îndeplinit următoarele funcţii de conducere: 

……………………………………………………………………………………………………….. . 

 Anexez prezentei candidaturi următoarele documente:  
 
 a) Curriculum vitae detaliat;  
 
 b) Declaraţia de eligibilitate privind inexistenţa niciunui caz de incompatibilitate sau conflict 
de interese;  
 
 c) Programul managerial pentru perioada 2012-2016.  
 
 
 

Data,         Semnătura, 

………………………………      ….……………………………….. 



Anexa 2  
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
privind inexistenţa niciunui caz de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 3 din 

Regulamentul de alegeri Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la 

Brad” din Iaşi 

 
 Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………………………………… 

(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare), 

domiciliat/domiciliată în ……………………………………………………………………… 

(domiciliul stabil din actul de identitate), legitimat/legitimată cu …… seria ……… nr. …………… 

(felul, seria şi numărul actului de identitate), funcţia didactică de …………………………………, 

departamentul ………………………................................, Facultatea de ………....…………………, 

cunoscând prevederile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe 

propria răspundere, că am luat cunoştinţă de prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 

130, alin. (1), lit. b), a Cartei Universitare şi a Regulamentului de alegeri din cadrul Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, aprobat în şedinţa Senatului 

din 27.07.2011 şi nu mă încadrez în niciuna din incompatibilităţile prevăzute de lege, respectiv nu 

sunt în conflict de interese cu universitatea.  

 Declar pe propria răspundere că:  

- nu am împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor;  

- nu am suferit condamnări definitive pentru infracţiuni de serviciu ori pentru infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică constatate printr-o hotărâre judecătorească;  

- nu sunt angajat(ă) în activităţi astfel încât să intervină conflicte de interese cu activitatea din 

USAMV Iaşi;  

- nu sunt în relaţie de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul III inclusiv, cu persoane angajate la 

USAMV Iaşi aflate în funcţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice 

nivel din universitate;  

- nu sunt în relaţie de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul III inclusiv, cu persoane angajate de 

USAMV Iaşi faţă de care să mă aflu în poziţie directă de conducere, control, autoritate sau evaluare 

instituţională la orice nivel din universitate;  

- nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în cursul ultimilor patru ani.  

 
 

………………………………..     …………………………….. 
(Data)          (Semnătura) 
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Candidatura pentru funcţia de 
…………………………………………………….. 

Director Departament (denumire departament)/Director Şcoală Doctorală (denumire)/Decan/Director  
al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)/Rector 

 
CURRICULUM VITAE 

 
1. Numele: 
2. Prenumele:  

 
3. Data şi locul naşterii:  
4. Cetăţenie: 
5. Statut civil: 
6. Domiciliul: 
7. Locul de muncă actual: 
8. Profesia şi funcţia actuală: 
9. Vechime la locul de muncă actual: 
10. Educaţie si formare profesională: 
a. Studii liceale 

Instituţia Liceul/profilul 
Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, anul) 

 

Grade sau diplome 
obţinute 

Diploma de Bacalaureat seria … nr. … 

 
b. Studii universitare de licenţă 

Instituţia Universitatea/Facultatea/specializarea 
Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, anul) 

 

Grade sau diplome 
obţinute 

Diplomă de … seria … nr. … 

 
c. Studii de masterat 

Instituţia Universitatea/Facultatea/specializarea 
Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, anul) 

 

Grade sau diplome 
obţinute 

Diplomă de … seria … nr. … 

 
d. Studii doctorale 

Instituţia Universitatea/Facultatea/domeniul/specializarea 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI 
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Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, anul) 

 

Grade sau diplome 
obţinute 

Diploma de doctor … seria    … nr. … 

 
e. Specializări certificate prin diplome 

Instituţia    
Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, anul) 

   

Grade sau diplome 
obţinute 

Diploma de ....... 
seria … nr. … 

Diplomă de …..... seria 
....… nr. … 

Diploma de ..… 
seria ….... nr. … 

 
11. Cariera profesională (indicaţi perioada, lună şi an): 
Locul:  
Instituţia:  
Perioada de la (luna, anul) 
până la (luna, anul) 

 

Funcţia:  
Descriere:  

 

Locul:  
Instituţia:  
Perioada de la (luna, anul) 
până la (luna, anul) 

 

Funcţia:  
Descriere:  

 

Locul:  
Instituţia:  
Perioada de la (luna, anul) 
până la (luna, anul) 

 

Funcţia:  
Descriere:  

 
12. Limbi străine cunoscute* (citit, conversaţie, scris) (* Nivelul Cadrului European Comun 
de Referinţă Pentru Limbi Străine) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare  Citire  Conversaţie  Discurs oral  Exprimare scrisă  
      
      

 

13. Stagii de perfecţionare în străinătate (instituţia, scopul/domeniul, perioada) 
 
14. Experienţa managerială în calitate de: 

a) Director sau responsabil în proiecte naţionale (titlul proiectului, nr., perioadă, valoare 
USAMV) 
Programul/Proiectul (titlul, datele de identificare, valoare USAMV) Funcţia Perioada 
   
  

b) Director/responsabil/membru in proiecte internaţionale 
Programul/Proiectul (titlul, datele de identificare, valoare USAMV) Funcţia Perioada 
   
 



 c) Funcţii administrative 
Instituţia Funcţia Perioada 

   
  

d) Atribuţii şi activităţi administrative la nivel de facultate şi universitate 
 
 e) Alte activităţi care susţin experienţa managerială dobândită 
 
15. Prestigiul profesional la nivel naţional şi internaţional: 

a) Membru în asociaţii şi organizaţii profesionale 
 
b) Membru în academii  
 
c) Membru în consilii/comisii naţionale sau internaţionale 
 
d) Membru în colectivul editorial al unor reviste 
 
e) Alte merite profesionale 

 
16. Vizibilitate prin prisma publicaţiilor ştiinţifice: 

a) Manuale, tratate, cărţi de specialitate (nr.): 
 
b) Articole indexate ISI - Web of Science (nr. SCI-Expanded): 
 
c) Articole indexate ISI Proceedings şi Scopus-Elsevier, excluzând cele de la punctul ’16 

b’ (nr. ISI Conference Proceedings + nr. Scopus): 
 
d) Articole indexate în alte baze de date internaţionale - CAB Abstracts, EBSCO, CSA. 

CAS, VINITI, DOAJ, BASE, SOCOLAR etc., excluzând cele de la punctele ’16 b’ şi ’16 c’ 
(nr.):  

 
e) Alte articole ştiinţifice publicate 

- în ţară (nr.):  
- în străinătate (nr.):  

 
17. Activitate de inovare/transfer tehnologic (brevete, invenţii, inovaţii etc.): 
 
18. Alte menţiuni (recunoaşterea ştiinţifică, profesională şi managerială) 
 a) Premii, diplome, medalii, distincţii, diplome la expoziţii etc. 
 
 b) Conducător de doctorat: domeniul şi specializarea, număr de doctoranzi în prezent, 
număr de doctoranzi care au susţinut teza şi au primit confirmarea titlului de doctor 
 
 c) Evaluator, expert etc.  
 
19. Cinci lucrări reprezentative (autori, an, titlu, publicaţia/editura, volum, nr., pagina): 
 
20. Pagina de internet cu lista de lucrări, de la cea mai recentă la cea mai veche publicaţie 
(adresă web, link): 
 

......................................      ........................................... 
(Data)         (Semnătura) 
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Candidatura pentru funcţia de 
…………………………………………………….. 

Director Departament (denumire departament)/Director Şcoală Doctorală (denumire)/Decan/Director  
al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)/Rector 

 
 
 

PROGRAM MANAGERIAL 
2012 - 2016 

 
Numele şi prenumele:  

Data şi locul naşterii:  
Profesia şi funcţia actuală: 
Locul de muncă: 
 
- Experienţa managerială care să susţină candidatura pentru funcţia solicitată: 
- Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2012-2016: 
- Obiective privind activitatea didactică: 
- Obiective privind activitatea de cercetare: 
- Obiective privind activitatea ştiinţifică şi publicistică: 
- Obiective privind baza materială: 
- Obiective privind resursa umană: 
- Obiective privind performanţele pe plan naţional: 
- Obiective privind performanţele/vizibilitatea internaţională: 
- Modul de susţinere financiară a strategiei şi a obiectivelor menţionate: 
- Riscuri şi modul lor de soluţionare: 
- Modul de cooperare cu structurile de conducere: 
- Modul de cooperare cu personalul din subordine: 
- Modul de cooperare cu studenţii: 
- Alte menţiuni pentru susţinerea proiectului managerial: 
         Declar că toate datele prezentate în programul managerial şi CV sunt conforme cu 
realitatea şi că am luat la cunoştinţă faptul că declaraţiile false anulează de drept candidatura 
pentru funcţia de conducere vizată. Declar că funcţia de conducere pentru care candidez nu mă 
va situa pe o poziţie de incompatibilitate definită conform Legii nr. 1/2011. 
 
 
 
...............................................      .......................................... 

Data: zz/ll/2012        Semnătura    
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

“ION IONESCU DE LA BRAD“ 
Aleea M. Sadoveanu nr. 3,  700490 – IAŞI, ROMÂNIA 

Tel. +40-232-213069; Fax. +40-232-260650 Cod fiscal: 4541840 
E-mail: rectorat@uaiasi.ro, http://www.uaiasi.ro 

 
 
       FOTO 




