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Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in 
norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru 
disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice 

curente activitate de cercetare stiintifica 

Salariul minim de 
incadrare 

4393 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial 
2019-11-26 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

2019-11-26  2020-01-10  
 

Data susținerii prelegerii 2020-01-27 

Ora susținerii prelegerii 08:00:00 

Locul susținerii prelegerii Sala 120 A - Facultatea de Farmacie 

Perioadă susținere a probelor 
de concurs 

Început  Sfârșit  

2020-01-27  2020-01-29  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

2020-01-29  2020-01-30  
 

Perioadă de contestații 
Început  Sfârșit  

2020-01-30  2020-02-03  
 

Tematica probelor de 
concurs 

TEMATICA 1. Obiectul, importanța, problemele și metodele Chimiei analitice. 2. Reacții și reactivi analitici. 3. 
Proprietățile ionilor și clasificarea lor analitică. 4. Echilibrul chimic și importanța lui pentru analiză. 5. Electroliți 
în soluție. Aplicații în practica farmaceutică. 6. Echilibre acido-bazice. Aplicații în practica farmaceutică. 7. 
Electroliți greu solubili. Aspecte analitice în practica farmaceutică. 8. Problemele și metodele Chimiei analitice 
cantitative. Aplicații în practica farmaceutică. 9. Bazele teoretice ale gravimetriei. Aplicații în analiza 
substanțelor medicamentoase. 10. Erori experimentale. Evaluarea unei metode de analiză și prelucrarea 
statistică a datelor analitice. Aplicații în practica farmaceutică. 11. Evaluarea și validarea rezultatelor 
metodelor de analiză cantitativă. Aplicații în practica farmaceutică. 12. Bazele teoretice ale titrimetriei. 
Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 13. Metode titrimetrice bazate pe reacții acido-bazice. 
Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 14. Titrimetria bazată pe reacții cu formare de combinații 
greu solubile. Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 15. Combinații complexe. Aspecte analitice în 
practica farmaceutică. 16. Titrimetria bazată pe reacții cu formare de combinații complexe. Aplicații în analiza 
substanțelor medicamentoase. 17. Reacții analitice cu schimb de electroni. Aspecte analitice în practica 
farmaceutică. 18. Titrimetria prin reacții redox. Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 19. 
Nitritometria (metode diazotării) Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 20. Analiza cantităților mici. 
Aspecte analitice în practica farmaceutică. 21. Tehnici de separare fizico – chimice. Aplicații în analiza 
substanțelor medicamentoase. 22. Metode optice de analiză bazate pe absorbția radiațiilor electromagnetice. 
Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 23. Spectroscopia prin rezonanță magnetică nucleară 
(RMN); Echipamentul de bază; Realizarea spectrului RMN și interpretare. 23. Spectrometria de masă (MS). 
Aspecte analitice în practica farmaceutică. 24. Metode electroanalitice. Aplicații în analiza substanțelor 
medicamentoase. 25. Metode radiometrice și radiochimice. Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 
26. Metode termice de analiză. Aplicații în analiza substanțelor medicamentoase. 27. Automatizarea în 
laboratorul de analiză. Bibliografie: 1. Țântaru G, Apostu M, Bibire N. Chimie Analitică Vol. I. Iași: Editura 
Performantica, 2009. 2. Bibire N, Țântaru G, Apostu M. Chimie Analitică Vol. II. Iași: Editura Performantica, 
2009. 3. Apostu M, Bibire N, Țântaru G. Chimie Analitică Vol. III. Iași: Editura Performantica, 2009. 4. Țântaru 



G, Apostu M, Bibire N, Vieriu M, Panainte AD. Analiza calitativă a substanțelor medicamentoase. Aplicații. Iași: 
Editura “Gr. T. Popa” UMF, 2012. 5. Bibire N, Țântaru G, Apostu M, Vieriu M, Panainte AD. Metode de 
determinare cantitativă aplicate în analiza substanțelor medicamentoase. Iași: Editura “Gr. T. Popa” UMF, 
2015. 6. Panainte AD, Vieriu M, Bibire N, Apostu M, Țântaru G. Applications of Instrumental Methods Used for 
the Analysis of Pharmaceutical Substances. Iași: Editura “Gr. T. Popa” UMF, 2015. 7. Dorneanu V, Stan M, 
Bibire N, Țântaru G, Apostu M, Vieriu M. Metode chimice si instrumentale de analiză. Iași: Editura “Gr. T. 
Popa” UMF, 2007. 8. Basset J, Mendham J, Denney RC. Vogel's Quantitative Chemical Analysis, 6th Edition. 
Harlow: Longman Group UK Ltd., 2000. 9. Brittain H. Analytical Profiles of Drug Substances and Excipients, 
Vol 21-29. Oxford: Academic Press, Inc., 1992-2002. 10. Brittain H. Profiles of Drug Substances, Excipients 
and Related Methodology, Vol 30-42. Oxford: Academic Press, Inc., 2003-2017. 11. Carr GP, Wahlich JC. A 
practical approach to method validation in pharmaceutical analysis. J Pharm Biomed Anal 1990; 8: 613-618. 
12. Christian GD. Analytical Chemystry. Fifth Edition. New York: John Wiley &amp; Sons Inc., 1994. 13. 
Farmacopeea Română, ediția a X-a. București: Editura Medicală, 1993. 14. Florey K. Analytical Profiles of Drug 
Substances, Vol 1-20. Oxford: Academic Press, Inc., 1972-1991. 15. Gurețchi I. Compendiu de lucrări practice 
- metode fizico-chimice de analiză. Chișinău: Editura Lumina, 1993. 16. Hall FJ. Experimental Chemistry. 
Lexington, Massachusets, Toronto: D.C. Health and Company, 1986. 17. Hargis LG. Analytical chemistry. 
Principles and Tehniques. New Jersey: Prentice Hall, 1988. 18. Harris DC. Quantitative Chemical Analysis. 
Fourth Edition. New York: W.H. Freeman and Company, 1995. 19. Holtzclaw HF, Robinson WR. College 
Chemistry with Qualitative Analysis. Toronto: D.C. Health and Company, 1988. 20. Liteanu C, Hopârtean E. 
Chimie analitică cantitativă – Volumetria. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1972. 21. Manahan SE. 
Quantitative chemical analysis. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company, 1985. 22. Morait G. Controlul 
analitic cantitativ al medicamentelor. București: Editura Medicală, 1977. 23. Pietrzyk JD, Frank WC. Chimie 
analitică. București: Editura Tehnică, 1989. 24. Roman L, Bojiță M, Săndulescu R. Validarea metodelor de 
analiză și control. București: Editura Medicală, 1998. 25. Roman L, Săndulescu R. Chimie Analitică, vol. I, II, 
III. București: Editura Didactică și Pedagogică 1999. 26. Roman L. Teste analitice rapide. București: Editura 
Tehnică, 1994. 27. Skoog DA, Leary JJ. Principles of Instrumental Analysis, 4th Edition. New York: Harcourt 
Brace College Publishers, 1992. 28. Skoog DA, West DM, Holler FJ. Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th 

Edition. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1997.  

Descrierea procedurii de 
concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 457/2011, Ordinul 
nr.6129/2016 şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 Sef lucrari (1) Concursul pentru ocuparea 
postului de Sef lucrari constă în: A. Analiza dosarului candidatului (conform art.13): 50%; B. Susţinerea orală 
a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depusă la dosar, conform art.13): 10%; C.Prelegere 
publică: 40%; Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare probă componentă a concursului, din 
procentajul total de 100%. Proba Analiza dosarului candidatului este eliminatorie prin neîndeplinirea 

standardelor minimale obligatorii  

Lista documente 

Art. 13 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmeşte un 
dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în ordinea în care 
apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea eliminării 
din concurs. La finalul dosarului, candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar. (2) Dosarul 
conţine următoarele documente: a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare 
fiecărui document din dosar (în format tipărit) (anexa 1); b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 
c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul 
didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2; d) declarația pe 
propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; e) 
declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea 
nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - anexa 
4; f) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a 
unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; g) în cazul 
în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de 
căsătorie sau dovada schimbării numelui; h) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia 
legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este eliberată în România, 
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a 
documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după 
verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității. i) în 
cazurile prevăzute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective. În 
situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către 
un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de 
depunerea dosarului la Registratura universității; j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: 
diploma de bacalaureat, licenţă, master - copii simple; k) pentru postul de profesor universitar, copie 
legalizată după atestatul de abilitare. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, 
atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea 
originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității; l) curriculum 
vitae tip Europass al candidatului în format tipărit şi în format electronic; m) propunerea de dezvoltare a 
carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al cercetării științifice; 
propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile de 
departajare a candidaţilor; n) ”Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs”, în 
format tipărit și electronic. Forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. 
Completarea fişei cu standardele minimale se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către 
dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi 
ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a 
universităţii şi este standardizată - anexa 5; o) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, 
necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în format tipărit și electronic; p) „Indicatori de evaluare 



utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”, în format tipărit şi electronic; forma tipărită va fi completată şi 
semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a 
dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a 
apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de 
participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în 
metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 6; r) maximum 10 articole, 
brevete sau lucrări ale candidatului, în format tipărit şi electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi 
cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente menţionate mai 
sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să indice 
apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul 
va trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite; s) rezumatul în limba română şi într-o limbă 
de circulaţie internaţională al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; t) pentru posturile 
de conferenţiar universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul 
respectiv, din ţară sau din străinătate, din afara instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la 
concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale 
candidatului. Pentru posturile de profesor universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor 
personalităţi din domeniul respectiv, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare 
privitoare la calităţile profesionale ale candidatului; u) adeverință eliberată de Universitate, care să ateste 
funcțiile didactice ocupate de către candidat de la începutul carierei didactice până la data înscrierii la concurs; 
v) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă 
de lucrări ale candidatului în domeniul postului pentru care candidează (medicina, medicină dentară, farmacie 
sau alte domenii, în conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art.15, precum și toate 
dovezile care atestă activitatea de cercetare ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele 
menţionate de candidat în Indicatorii de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice. (3) Dosarul și 
lucrările candidatului vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. (4) Dacă un candidat 
dorește să se înscrie la concurs pe mai multe posturi/poziții din statul de funcții scoase la concurs, pentru 
fiecare post/poziție la care se înscrie trebuie să depună un dosar de înscriere (în care precizează postul 
didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează) și să achite taxele aferente pentru fiecare 

înscriere. 

Adresa unde se transmite 

dosarul de concurs 
U.M.F. GRIGORE T.POPA; IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

 


