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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 nedeterminată 

 Deținerea diplomei de Doctor în domeniul postului
1 

 Diplomă de doctor, Seria J Nr. 002381 

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

cu corespondent în Rețeaua Sanitară, în specialitatea postului  

 Certificat se specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, Seria S1 Nr. 031570 

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

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

extenso, dintre care 1 articol în reviste cotate ISI, prim autor sau autor corespondent, 1 articol 

în reviste BDI, prim autor. 

Lucrări în revistă cotată ISI
2
 

1.   Maria-Dumitrela Iosub-Ciur,  Liviu Zetu, Sorin Andrian, Irina Nicoleta Zetu . 

 “The role of the biologically active form of vitamin D (1,25 dihydroxycalciferol) in orthodontic 

treatment: An in vivo study”. Revista de Materiale Plastice, Vol. 52, Nr.3, Septembrie, 2015 (factor de 

impact în anul 2015: 0.903 ) 

http://eprints.ugd.edu.mk/14094/1/Content%20Vol%203,%202015,%20RevistaMaterialePlastice.pdf 

Lucrări în revistă indexată BDI
3
 

 1. Maria-Dumitrela Iosub-Ciur, Irina-Nicoleta Zetu, Danisia Haba, Stephane. Viennot, Denis. Bourgeois, Sorin Andrian.  

  „Evaluation of the influence of local administration of vitamin D on the rate of orthodontic tooth movement”.  

 Revista Medico-chirurgicală, Vol.120 , Nr.3 , pag. 694-699, Iulie-Septembrie 2016 (ISSN 0048-78-68, 694) 

 https://www.revmedchir.ro/index.php/revmedchir/article/view/227/198 

                                                                                                                                                   

 2. Maria-Dumitrela Ciur, Raluca-Maria Vieriu, Nicolaei Daniel Olteanu, Liviu Zetu, Irina Nicoleta Zetu.  

 „Alternative methods for accelerating the rate of orthodontic tooth movement: literature review”.  

 Stomatology Education Journal, Vol.6, Nr.3, pag. 178-181, Septembrie 2019 

 http://www.stomaeduj.com/wp-content/uploads/2019/10/art-Ciur-178-181.pdf  

 Pentru posturile de asistent, altele decât cele din domeniul sănătate, se aplică standardele 
minimale ale Universității noastre, conform legislației în vigoare. 

                                                 
1 Nume diplomă, serie, număr 
2 Autori, titlu articol, nume revistă, volum, număr, paginație, factor de impact al revistei pentru anul publicării articolului, link 
3 Autori, titlu articol, nume revistă, volum, număr, paginație, numele bazei internaționale de date, link  
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