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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); 

 

Criteriu indeplinit prin detinerea adeverintei de student-doctorand eliberata de catre 

scoala doctorala a UMF Gr. T. Popa Iasi 

Anexez copia scanata in format electronic in cadrul dosarului electronic : ADEVERINTA-

SCOALA-DOCTORALA.PDF precum si adeverinta tiparita in original in cadrul 

dosarului. 

 

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

cu corespondent în Rețeaua Sanitară, în specialitatea postului ;  

 

Criteriu indeplinit prin detinerea titlului de medic specialist chirurgie orala si maxilo-

faciala, titlu atestat de certificatul de medic specialist eliberat la data de 04.04.2019 cu 

numarul 39004, seria S1 Nr. 038895, confirmat prin ordinul ministrului sanatatii nr. 494  
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Anexez copia scanata in format electronic in cadrul dosarului electronic : CERTIFICAT-

MEDIC-SPECIALIST.PDF precum si  copia legalizata a certificatului in  cadrul 

dosarului. 

 

 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 

 

Criteriu indeplinit prin publicarea a 2 (doua) articole  BDI, unul in calitate de autor 

principal si unul in calitate de coautor dupa cum urmeaza : 

 

1. Autor principal : 

 

Giuvara CR, Drochioi CI , Iordache C. Implications of the main factors in postextractional 

complications. Romanian Journal of Medical and Dental Education, July-Dec 

2018;7(2):113-119. ISSN 2393-1531, ISSN-L 23931108 (Index Doaj) 

 

http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/01/2IMPLICATIONS-OF-THE-MAIN-

FACTORS-IN-POSTEXTRACTIONAL-COMPLICATIONS.pdf 

 

Anexez articolul integral tiparit in cadrul dosarului precum si in format digital 

incadrul dosarului electronic : ARTICOL-AUTOR.PDF 

 

 

2. Coautor : 

 

Cristina I, Fătu AM, Surlari Z, Luca E, Giuvara CR, Antohe M, Ancuța C. 

Temporomandibular joint in rheumatois arthritis – a complex imaging  approach. Romanian 

Journal of Medical and Dental Education, July-Dec 2018;7(2):107-112. ISSN 2393-1531, 

ISSN-L 23931108 (Index Doaj) 

 

http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/01/1TEMPOROMANDIBULAR-JOINT-

IN-RHEUMATOIS-ARTHRITIS-–-A-COMPLEX-IMAGING-APPROACH.pdf 

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

http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/01/IMPACTION-OF-CENTRALINCISORS-DUE-TO-SUPERNUMERARY-TEETH-Golovcencu-dec-2018.pdf
http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/01/IMPACTION-OF-CENTRALINCISORS-DUE-TO-SUPERNUMERARY-TEETH-Golovcencu-dec-2018.pdf
http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/01/1TEMPOROMANDIBULAR-JOINT-IN-RHEUMATOIS-ARTHRITIS-–-A-COMPLEX-IMAGING-APPROACH.pdf
http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/01/1TEMPOROMANDIBULAR-JOINT-IN-RHEUMATOIS-ARTHRITIS-–-A-COMPLEX-IMAGING-APPROACH.pdf
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Anexez articolul integral tiparit in cadrul dosarului precum si in format digital 

incadrul dosarului electronic : ARTICOL-COAUTOR.PDF 

 

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

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

 

 


