
 

FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE PENTRU FUNCTIA DE 

ASISTENT UNIVERSITAR (art. 11/alin. 6 din M-C) 

NUME CANDIDAT: Dr. DAVIDESCU Mihnea Dan  

Art. 11 Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice sunt următoarele :  
(1) Pentru funcţia de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare 

cumulativ (art. 11/alin. 6 din M-C): 
a. deţinerea diplomei de Doctor în Medicină/Medicină Dentară/Farmacie; 
b. îndeplinirea standardelor minime de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 

didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, precizate în 
Metodologia proprie a U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti (Anexa I); 

c. deţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist rezident  sau a unui titlu medical 
superior în specialitatea postului pentru care candidează. 

 
Anexa I 

A. Criteriile minimale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice în UMF “Carol 
Davila “ Bucureşti pentru postul de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

(1) Titlul de medic/medic dentist/farmacist rezident în specialitatea postului pentru care concurează 
pentru disciplinele clinice cu corespondent în reţeaua M.S., justificat prin adeverinţa doveditoare sau 
Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă (pentru disciplinele preclinice sau fără 
corespondent în reţeaua M.S.) 
Criteriu îndeplinit: 

 Certificat de Medic Primar Chirurgie Toracică Seria P1 Nr. 008554 prin OMS Nr. 1044 din 2013 

 Certificat de Medic Specialist Chirurgie Toracică  Seria S Nr. 0001394, prin OMS Nr. 2140 din 
2007 

 Adeverință de Medic Rezident prin OMSF Nr. 888 din 07.12.2001 

 Diploma de Licență Seria R. Nr. 0075632, Nr. 132 din 03.12.1999 eliberata de U.M.F. ”Carol 
Davila” București, Facultatea de Medicină - specializarea Medicină Generală 

 

(2) Titlul de Doctor în medicină/ medicină dentară/farmacie în specialitatea pentru care candidează 

sau în specialităţile înrudite; 
Criteriu îndeplinit: 

 Diplomă de Doctor în Medicină Seria J Nr. 0011423 în baza OMECS nr 3209 din 23.02.2016 

3) Dovada competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, 
spaniolă) = atestatul de competenţă lingvistică valabil în limita a 2 ani în raport cu data înscrierii la 
concurs şi eliberat de Catedra de limbi străine a U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti sau Certificatul TOEFL, 
JELTS, DALF valabil la data înscrierii. 
Criteriu îndeplinit: 

 Atestat privind cunoașterea limbii engleze Nr. 1500/ 12.12.2016 eliberat de U.M.F. Carol Davila, 
Departament 3, Facultatea de Medicina Generala, Disciplina Limbi Moderne 


