LISTA
documentelor/condiţiilor necesare la înscrierea pentru concursul de ocupare a posturilor
vacante pe perioadă nedeterminată
1. Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată, semnată de candidat (anexa 1);
2. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în
dosar – semnată şi înregistrată (anexa 2);
3. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punct de vedere al activităţilor de
cercetare ştiinţifică, propunerea se redactează şi se semnează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidaţilor (anexa 3);
4. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs
(anexele 5,6,7 şi 8) în format tipărit şi electronic şi structura activităţii candidatului pentru
posturile de conferenţiar şi profesor (în format tipărit) (anexele 7_1 şi 8_1) Fişa de
verificare este completată de către candidat şi este semnată de acesta, de directorul de
departament şi prodecanul facultăţii responsabil cu cercetarea ştiinţifică;
5. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla în
cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate – semnată şi
înregistrată (anexa 4);
6. Certificat/Adeverinţă de absolvire a programului de formare psihopedagogică pentru
nivelul I şi II, sau să fie înscrişi la cursurile acestuia, fiind obligaţi să finalizeze cursurile în
primii doi ani de la angajare, dovedit prin adeverinţa de la DPPD;
7. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, semnat de către candidat;
8. Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de acesta şi directorul de
departament , în format tipărit şi electronic;
9. Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, în calitate de director
sau membru în echipe de cercetare, semnată de candidat şi directorul de departament;
10. Copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu
este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
11. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de
doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
12. Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de
licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;
13. Copie conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
14. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii
de identitate ori paşaportului;
15. Copie conform cu originalul a certificatului de naştere;
16. Copie conform cu originalul de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat
de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în cazul în care candidatul şi-a schimbat
numele;
17. Lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact în conformitate cu prevederile art. 16 din
H.G. nr. 457/2011 pentru candidaţii la posturile de conferenţiar universitar/cercetător
ştiinţific I şi respectiv profesor universitar/cercetător ştiinţific II, şi scrisorile de
recomandare ale acestora;
18. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în copie, apărute până
la data depunerii dosarului şi în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a
fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Notă: Toate documentele se vor prezenta în ordinea menţionată mai sus şi vor fi întocmite în
conformitate cu anexele din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”
din Timişoara.

