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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

 

DOSARUL(cu șină) TREBUIE SĂ CUPRINDĂ  

 

1. Cerere de înscriere la concurs [Anexa 2], cu număr de înregistrare,  semnată de candidat ; 
 

2. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar [Anexa 12],; 
 

3. Declarație tip de non-plagiat [Anexa 13]; 
 

4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi  

    din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; - maxim 10 pagini  
 

5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (cu semnătura) şi în format electronic (fără semnătură) – 

(pe CD/stick) – pdf; 
 

6. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universitare de prezentare la concurs; [Anexa 3], în format  

    tipărit (cu semnătura) şi în format electronic (fără semnătură) - (pe CD/stick) – pdf; 
 

7. Lista completă de lucrări ale candidatului în format tipărit (cu semnătura) şi în format electronic (fără 

semnătură) -  (pe CD/stick) - pdf; 
 

8. Diploma de doctor: copie legalizata.  În cazul în care diploma de doctor originală nu  a fost obținută în 

România, atestatul de recunoaştere sau echivalare de la Școala Doctorală - (copie legalizată); 
 

9. Rezumatul, în limba româna şi într-o limba de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat (1 pag); 
 

10. Declarație pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de  

      Legea 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de  

      incompatibilitate [Anexa 4]; 
 

11. Copii ale diplomei de licenţă / master şi foile matricole, copii ale altor diplome care atestă studiile  

      candidatului;  

12. Certificat absolvire a cursului de pedagogie sau adeverinţa de inscriere, de la DFCDSSU; 
 

13. 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 intr-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 
 

14. Certificat de căsătorie, hotărârea definitivă de divorţ sau dovada schimbării numelui; 
 

15. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, (pe CD/stick)   

      selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; în  

      cazul lucrărilor ce nu sunt disponibile in format electronic, se vor utiliza copii în format pdf. 
 

16. Toate paginile din dosar vor fi numerotate [de mâna, în faza finală de depunere a dosarului]. 

 

 

OBS. La Departamentul care organizează concursul se depun toate materialele la care se face referire in 

dosar [cărți, articole, brevete etc], in momentul depuneri dosarului de concurs, pentru a putea fi 

consultate; vor putea fi ridicate după finalizarea concursului. 

 

Program de inscrieri : 

 
06 mai 2021 – 18 iunie 2021/ zile lucrătoare, intre orele 10,00 – 14,00 
 


