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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); 

Student doctorand anul III, domeniul Medicină, specialitatea Morfopatologie, forma de 

finanțare – bugetat, cu frecvență. Adeverință dosar 

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

cu corespondent în Rețeaua Sanitară, în specialitatea postului ;  

Medic specialist Anatomie patologică prin ordinul Ministrului Sănătății nr 557 din 

15.05.2017. Copie legalizată certificat medic specialist dosar 

 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. Rusu A, Giușcă SE, Ciobanu Apostol DG, Ionescu L, Căruntu ID. Cephalic undifferentiated 

carcinoma with osteoclast-like giant cells arising from the main pancreatic duct: case report 

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

8_adeverinta_scoala_doctorala_Rusu_Andreea.pdf
9_copie_legalizata_medic_specialist_Rusu_Andreea.pdf
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and literature review. Arch Clin Cases 2019; 6(1):6-21. – indexată Index Copernicus, 

EBSCO 

http://www.clinicalcases.eu/index.php/acc/article/view/491 

 

2. Dima A, Aignătoaiei AM, Căruntu ID, Lozneanu L, Ciobanu Apostol DG, Avădănei ER. 

A rare type of renal tumor – mucinous tubular and spindle cell carcinoma. Arch Clin Cases 

2015; 2(4):202-210.  – indexată Index Copernicus, EBSCO 

http://www.clinicalcases.eu/index.php/acc/article/view/139 

 

 

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

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

 

Data        Semnătura 

14.06.2019      Rusu Andreea 
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