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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară din Iaşi  
Facultatea Horticultură 
Departamentul  Ştiinţe Exacte 
Concurs pentru ocuparea postului  de profesor  universitar,   poz. IV/2 
Disciplinele postului: Biochimie, Biochimia alimentului 
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FIŞĂ DE VERIFICARE 
 

 
Candidat: Trincă Lucia Carmen, domiciliul Iaşi, data naşterii: 14.12.1966 
Comisie CNATDCU:  Biologie şi Biochimie 
 
I. Cerinţe minime, conform legislației în vigoare şi 
metodologiei proprii, aprobată de Senat 

Îndeplinire cerinţe 

 
Doctor în domeniul postului sau în domenii conexe 

Diploma de doctor în domeniul Biologie, 
Din 20.05.2000 emisă de Universitatea “Al. I. Cuza” 
Iaşi 

Să aibă specializarea în concordanţă cu structura de bază 
a disciplinelor din postul vacant. 

Diplomă de licenţă în domeniul Chimie, 
specializarea Chimie, nr. 1118 din 04.01.1994, emisă 
de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie 

Să aibă pregătirea psihopedagogică, conform legislaţiei
în vigoare. 

Pregătirea psihopedagogică conform legislaţiei în 
vigoare 

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 8,83 
b 10,00 
 

II. Standarde şi condiţii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic de profesor 
universitar, stabilite de  Senatul Universităţii şi OMECTS nr. 6560/20.12.2012, modificat prin  OMEN 
4204/2013. 
A. Activitatea didactică şi profesională Minim prevăzut Realizat 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, din care: 2 10 

Manuale universitar/tratate/monografii publicate, în
domeniul postului, ca singur sau prim autor cu 
contribuţie de peste 50%. 

2 5 

din care: 1 după ultima 
promovare 

4 

 Evaluarea activităţii didactice, se face pe baza prelegerii
susţinute de candidat şi a punctajului din Fişa de 
autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii. 

Calificativul minim 
necesar este "bine". 

 



 

B. Evaluarea activităţii de cercetare   

Articole în reviste cotate ISI Thomson 
Reuters şi în volume indexate ISI proceedings. 

6 23 

din care: 3 articole sunt 
publicate în reviste ISI 
cu factor de impact, în 
calitate de singur, prim 
autor/coordonator. 

7 

Articole în reviste si volumele unor manifestări stiinţifice 
indexate în alte baze de date internaţionale. 

15 40 

 Granturi/proiecte de cercetare naţionale în calitate de
director (sau responsabil de proiect în cazul
parteneriatelor) sau unul naţional (în calitate de director) şi
unul internaţional (în calitate de responsabil naţional), în
valoare de minim 10 000 Euro echivalent, în domeniul 
postului. 

Director/responsabil – 
minim 2  

 
2 
 

Membru în colectivul de cercetare la granturi/ proiecte
câştigate prin competiţie în ultimii 10 ani. 

3 
 

4 
 

Recunoaştere internaţională (Σ1 - 2)* 120 231,51 

Performanţa totală (Σ1 -15) * 320 673,51 

C. Contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu   
Se evaluează pe baza a maximum 10 lucrări (inclusiv
brevete), depuse de candidat şi considerate de acesta ca
reprezentative pentru activitatea sa. Fiecare membru al
comisiei va evalua, calitativ, contribuţiile aduse de
candidat, ţinând cont de valoarea ştiinţifică a lucrărilor, de 
originalitatea şi noutatea lor în domeniu, precum şi de
impactul naţional şi internaţional, acordând şi un punctaj
de la 1 la 30. 

Minimum 20 puncte  

D. Recunoaştere şi impactul activității   

Membru în societăţi/asociaţii ştiinţifice sau profesionale. 3 3 

* Punctajul se calculează pe baza Fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale specifice 
comisiei de specialitate CNATDCU.  
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