
Anexa 3.6 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi 

Facultatea Agricultură 

Departamentul de Pedotehnică 

Concurs pentru ocuparea postului  de conferenţiar universitar,   poz. I/10 

Disciplinele postului: OPERAŢII UNITARE ÎN IND. ALIMENTARĂ, PROCESE ȘI OPERAȚII ÎN IND.ALIMENTARĂ, UTILAJE ÎN

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Domeniul postului: Ingineria resurselor vegetale și animale 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1631 din data de 28 noiembrie 2016 

FIŞĂ DE VERIFICARE 

Candidat: CÂRLESCU PETRU MARIAN, domiciliul Iași, str. Ovidiu nr.4a, bl.619, sc. B, et.4, data 

naşterii: 01.08.1972 

Comisie CNATDCU: Ingineria resurselor vegetale si animale 

I. Cerințe minime, conform legislației în vigoare 

și metodologiei proprii, aprobată de Senat  

Îndeplinire cerinţe 

Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe Diploma de doctor în domeniul Inginerie mecanică, 

seria C nr. 0002852, din 15.12.2003, emisă de Universitatea 

Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul Mecanic, specializarea 

Utilaj tehnologic pentru păstrarea și prelucrarea 

produselor vegetale și zootehnice, seria P nr. 0018030 din 

19.08.1996, emisă de Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” 

din Iași 
Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Mecanic, specializarea Tribologia sistemelor mecanice, 

seria B nr. 0008944 din 15.09.1997, emisă de Universitatea 

Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași 

Diplomă de studii aprofundate/master în domeniul 

Mecanic, specializarea Ingineria căldurii seria D nr. 

0003294 din 01.09.1998, emisă de Universitatea Tehnică 

”Gh. Asachi” din Iași 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică cu Certificat de absolvire cu 

seria F, nr. 0060602 din 15.12.2008 emis de Universitatea 

Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași  

Medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui 

post didactic titular în USAMV din Iaşi: 

a. media anilor de studii (licenţă+masterat): minim

8,00. 

b. media examenelor de finalizare studii (diplomă/

licenţă+Masterat): minim 8,50. 

a. 9,34

b. 10

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar

universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012. 

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prevăzut Realizat 

A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din 

care: 
1 6 

Minimum un manual universitar publicat, în 

domeniul postului, ca singur sau prim autor cu 

contribuţie de peste 50% de la ultima promovare. 

1 1 

A.2. Activitatea de cercetare 

A.2. 2. 1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 

Reuters si în volume indexate ISI proceedings. 

3 17 



din care: 2 articole sunt 

publicate în reviste ISI cu 

factor de impact, în calitate 

de singur, prim 

autor/coordonator. 

2 

A. 2.2.2. Articole în reviste si volumele unor 

manifestări stiinţifice indexate în alte baze de date 

internaţionale. 

10 45 

A. 2.2.4 Granturi/proiecte câstigate prin competiţie 

inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de 

minim 10 000 Euro echivalent), în domeniul postului. 

Director/responsabil - 

minim 1 

2 

A. 2.2.5. Membru în colectivul de cercetare la 

granturi/ proiecte câştigate prin competiţie în ultimii 

10 ani. 

2 12 

A.3. Recunoaștere și impactul activității 

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau 

profesionale. 
2 3 

III. Condiţii minimale (punctaj) * Minimum de puncte 

prevăzut 

Puncte realizate de 

candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 50 155,52 

A2. Activitatea de cercetare 130 424,37 

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii 20 104,50 

TOTAL (A1+A2+A3) 200 684,39 

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice comisiei de

specialitate CNATDCU.  

Notă: La prezenta se anexează Fişa de autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii (anexa 6). 

Candidat, 

Șef lucr. dr. Cârlescu Petru Marian  

Verificat, Comisie concurs:     

Prof. univ. dr. AILINCĂI  COSTICĂ, USAMV Iași           - președinte ..................................................

Prof. univ. dr. ȚENU IOAN, USAMV Iași      - membru..................................................... 

Prof. univ. dr. NECULĂIASA VASILE,          - membru..................................................... 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”, Iași 

Prof. univ. dr. COZMA DĂNUȚĂ,  - membru..................................................... 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”, Iași 

Prof. univ. dr. NEDEFF VALENTIN, - membru..................................................... 

Universitatea ”V. Alecsandri”, Bacău 
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