
 

 
 

LISTA 
 
 

DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU DOSARUL DE  ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU 
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ  

 
 

A. Coperta dosarului de concurs 
B. Documente necesare pentru dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante pe perioadă nedeterminată/determinată 
 

1. Opis dosar; 
2. Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată, semnată de candidat; 
3.  Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – 

semnată şi înregistrată;  
4. 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;  

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs în format tipărit 
şi electronic şi structura activităţii candidatului (în format tipărit). Fişa de verificare şi structura 
activităţii candidatului sunt completate de către candidat şi semnate de acesta.  

➢ Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concursul pentru 
postul de asistent universitar pe perioada nedeterminată; 

➢ Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de 
asistent universitar  pe perioada nedeterminată; 

➢ Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concursul pentru 
postul de şef lucrări/lector universitar pe perioada nedeterminată/determinată; 

➢ Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de şef 
lucrări/lector universitar  pe perioada nedeterminată/determinată; 

➢ Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de 
prezentare la concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar pe perioada 
nedeterminată/determinată (Comisia Medicină Veterinară);  

➢ Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de 
conferenţiar pe perioada nedeterminată/determinată, Comisia Medicină Veterinară; 

➢ Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de 
prezentare la concursul pentru ocuparea postului de profesor pe perioada 
nedeterminată/determinată (Comisia Medicină Veterinară);  

➢ Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de 
profesor pe perioada nedeterminată/determinată (Comisia Medicină Veterinară); 

➢ Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de 
prezentare la concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar pe perioadă 
nedeterminată/determinată (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale); 

➢ Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de 
conferenţiar pe perioadă nedeterminată/determinată (Comisia Ingineria Resurselor 
Vegetale şi Animale); 

➢  Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de 
prezentare la concursul pentru ocuparea postului de profesor pe perioada 
nedeterminată/determinată (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale); 

➢ Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de 
profesor pe perioadă nedeterminată/determinată (Comisia Ingineria Resurselor 
Vegetale şi Animale). 

 
 
 
 
 
 



 
6. 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;  

7. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de candidat; 
8. Cazier judiciar; 
9. Copie conform cu originalul a Certificatului de absolvire sau Adeverinţă de absolvire a programului de 

formare psihopedagogică pentru nivelul I şi II, pentru postul de asistent universitar; 
10. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, semnat de către candidat;  
11. Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de acesta, în format tipărit şi electronic;  
12. Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, în calitate de director sau membru 

în echipe de cercetare, semnată de candidat;  
13. Adeverinţă pentru contractele de cercetare/consultanţă (minim 10.000 euro), care atestă dovada 

încasării sumei menţionate în contabilitatea instituţiei beneficiare, pentru posturile de conferenţiar şi 
profesor IRVA, înregistrată; 

14. Copie conform cu originalul de pe dovada deţinerii calităţii de conducător de doctorat, pentru postul  de 
profesor universitar*; 

15. 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;  

16. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe 
maximum o pagină pentru fiecare limbă, semnat de către candidat;  

17. Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau 
echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz*;  

18.  Copie conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile candidatului*;  
19. 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;  
20. Copie conform cu originalul a certificatului de naştere*;  
21. 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*; 
22. 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;  

23. Lista celor 10 publicaţii relevante, semnată de acesta, în format tipărit şi electronic; 
24. 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. 

 
C. Precizări privind întocmirea documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concursul 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată: 
 

1. Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă: 
 

➢ informații despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; 
➢ informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 
➢ informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi 

granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare 
sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 

➢ informaţii despre premii, membru în asociaţii/societăţi ştiinţifice sau profesionale relevante 
domeniului postului sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului; 

➢ alte date relevante din activitatea proprie. 
     

2. Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel: 
 

➢ lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările 
profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar;  

➢ teza sau tezele de doctorat; 
➢ brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;  
➢ cărţi şi capitole în cărţi;  
➢ articole/studii in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact;  
➢ articole/studii in extenso, publicate în reviste sau conferinţe cotate ISI fără factor de impact; 
➢ articole/studii in extenso, publicate în reviste indexate BDI;  
➢ publicaţii in extenso, apărute în lucrări/volume ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate; 
➢ publicaţii in extenso, apărute în lucrări/volume ale principalelor conferinţe naţionale de specialitate;  
➢ alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.  

 
 
 



 
 

3. Documentele solicitate electronic vor fi transmise pe un CD ataşat la dosar, care să 
cuprindă: 
 

➢ Curriculum vitae al candidatului; 
➢ Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs; 
➢ Lista completă a lucrărilor publicate de candidat; 
➢ Lista celor 10 publicaţii relevante, semnată de acesta; 
➢ Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului selecţionate de acesta şi considerate 

a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, apărute până la data depunerii 
dosarului.  

 
 
Notă:  

➢ Toate documentele se vor prezenta în ordinea menţionată mai sus şi vor fi întocmite în 
conformitate cu formularele tipizate  

➢ Toate documentele  din dosarul de  concurs (inclusiv documentele justificative anexate 
structurii activitaţii candidatului se numerotează – doar paginile cu text). 

➢ * Certificarea „conform cu originalul” se face de către instituţie, respectiv de 
Secretariatul facultăţii unde se înregistrează dosarul de concurs. 


