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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); 

- Adeverinţă înregistrată cu nr. 2284/16.12.2019. (adeverinţă) 

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

cu corespondent în Rețeaua Sanitară, în specialitatea postului ;  

- Farmacist specialist în specialitatea Farmacie Clinică – certificat nr. 30810/03.01.2017 

(certificat specialist). 

 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. Haba C, Mitu O, Al Namat R, Mitu I, Aursulesei V, Mitu F, Costache I. Relationship 

between lipid profile and blood presure in hypertensive patients. J Hypertens Res. 2019; 

5(1):35-41.  

- Revistă indexată în Cengage Gale Academic OneFile, Google Scholar, Allen Institute 

for Artificial Intelligence Semantic Scholar. 

- http://hypertens.org/images/201903/jhr-201903-050105.pdf (articol 1). 

                                                 
1 Autori, titlu articol, nume revistă, volum, număr, paginație, numele bazei internaționale de date, link 

file:///G:/dosar%20electronic%20-%20Mitu%20Ivona/G.%20adeverinta%20doctorand.pdf
file:///G:/dosar%20electronic%20-%20Mitu%20Ivona/H.%201.%20certificat%20specialist.pdf
https://www.gale.com/intl
https://scholar.google.com/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.semanticscholar.org/
http://hypertens.org/images/201903/jhr-201903-050105.pdf
file:///G:/dosar%20electronic%20-%20Mitu%20Ivona/articole/articol%201.pdf
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2. Crişan A, Mitu O, Crişan M, Haba CMS, Aursulesei V, Mitu I, Artene B, Mitu F. The 

importance of arterial stiffness assessment in patients with grade 1 hypertension. Med Surg 

J. 2019; 123(4): 606-614.   

- Revistă indexată ISI (Emerging Sources Citation Index) – Thomson Reuters 

- https://www.revmedchir.ro/index.php/revmedchir/article/view/1954/1547 (articol 2). 

 

 Pentru posturile de asistent pe perioada determinată, altele decât cele din domeniul sănătate, se 

aplică standardele minimale ale Universității noastre, conform legislației în vigoare. 

https://www.revmedchir.ro/index.php/revmedchir/article/view/1954/1547
file:///G:/dosar%20electronic%20-%20Mitu%20Ivona/articole/articol%202.pdf

