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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

Anexa 5 

STANDARDELE MINIMALE, NECESARE ȘI OBLIGATORII 

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS 

pentru ocuparea postului de Asistent Universitar,  

perioadă determinată 

 Deținerea calității de student-doctorand (adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și

menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din domeniul postului);

 Adeverință nr. 04 din 09.01.2020 student doctorand la forma de învățământ ”bugetat, cu frecvență,

cu bursă” începând cu data de 02.10.2017 în domeniul Medicină, specialitatea Morfopatologie.

 Deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior la disciplinele de concurs cu

corespondent în Rețeaua Sanitară, în specialitatea postului ;

- Adeverință nr.43 din data de 06.01.2020 angajat medic rezident Spital Clinic Județean de Urgență

”Sf.Spiridon” Iași, în perioada 01.01.2016- 31. 12.2019 cu vechime de 4 ani, ordin de confirmare.

1489/02.12.2015 Ministerul Sănătății- Direcția Generală de Resurse Umane, Juridic și Contencios.

- Adeverință Coordonator Rezidențiat Prof.Dr.Ioan Beatrice Gabriela, confirmare susținere examen 

de specialist în sesiunea octombrie-noiembrie 2019, promovare cu media 9,21.

 Minimum 2 lucrări BDI, în extenso  în reviste din domeniul postului pentru care candidează (medicină,

medicină dentară, farmacie sau alte domenii, în conformitate cu postul scos la concurs), publicate în

ultimii 5 ani, ca autor principal sau co-autor.

Nu sunt luate în considerare adeverințele de accept de publicare.

Revistă indexată BDI1

1 Autori, titlu articol, nume revistă, volum, număr, paginație, numele bazei internaționale de date, link 
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Pentru posturile de asistent pe perioada determinată, altele decât cele din domeniul sănătate, se aplică 

standardele minimale ale Universității noastre, conform legislației în vigoare. 
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