
 

 Număr înregistrare________/_____ 

 

 

OPIS 

DOSAR DE CONCURS  

pentru ocupare posturi didactice și de cercetare 

DATE DESPRE CANDIDAT 
NUME________________________________PRENUME______________________________ 
CNP__________________________________Postul pentru care candidează_____________ 
Departamentul ________________________ Disciplina______________________________ 
Poziția ______________ Facultatea ______________________________________________ 
 

 DOCUMENTE DEPUSE DA NU 

1 Cerere de înscriere la concurs semnată de către candidat     

2 Declarație pe propria raspundere, olografă, privitoare la veridicitatea 
informațiilor prezente în dosar 

  

3 Propunere de dezvoltare a carierei universitare – max 10 pg   

4 Curriculum vitae – formatEuropass  scris și electronic – forma printată va fi 
semnată pe fiecare pagină de către candidat 

  

5 Lista de lucrări – format scris și electronic – forma printată va fi semnată pe 
fiecare pagină de către candidat 

  

6 Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs – 
autoevaluare semnată de candidat  

  

7 Copia  diplomei de doctor sau atestatatul de recunoaștere a acesteia dacă 
diploma originală nu este emisă în România 

  

8 Adeverința de student-doctorand (dacă este cazul) eliberată de Instituția la 
care este înscris la doctorat, eliberata cu cel mult 30 zile inainte 

  

9 Rezumatul în lb. română și engleză a tezei de doctorat – max. 1 pg   

10 Rezumatul tezei de abilitare în lb. română și engleză – max 1 pag (dacă este 
cazul) 

  

11 Declarația pe propria raspundere a candidatului că nu se află în situații de 
incompatibilitate așa cum sunt ele prevăzute în Legea 1/2011 și în 
Metodologia de concurs 

  

12 Copii dupa titlul medical de medic/farmacist rezident/specialist/primar, 
după caz 

  

13 Copie dupa diploma de licență și după Suplimentul de diplomă   

14 Copie dupa diploma de master (dacă este cazul)   

15 Copie după cartea de identitate   

16 Copia după certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui (dacă 
este cazul) 

  

17 Copii după publicațiile  reprezentative – format printat și format electronic   

18 Lista cu referenți  (dacă este cazul) 
 

  

19 Certificat de competență lingvistică   

20 Atestat/Certificat privind pregătirea psihopedagogică și metodică atestată în 
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 

  

 
Verificat la depunerea dosarului     Candidat 



 

 Număr înregistrare________/_____ 

 

 

 
Secretar șef Universitate 
___________________________    ____________________ 
 


