LISTA DOCUMENTE
1. Cererea de înscriere la concurs, semnatã de candidat, care include o declaraţie pe propria rãspundere
privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul
posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activitãţilor de cercetare ştiinţificã; propunerea se
redacteazã de cãtre candidat, cuprinde maximum 10 pagini;
3. Curriculum Vitae în format tipãrit şi în format electronic;
4. Lista de lucrãri ale candidatului în format tipãrit şi în format electronic;
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minime necesare si obligatorii conf. Legii invatamantului si
Ordinul 6560/2012 actualizat, (pt conferentiar si profesor). Fişa de verificare este completatã şi semnatã
de cãtre candidat;
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor şi, în cazul în care
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a
acesteia;
7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după
caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă
8. Certificat de nastere –;
9. Certificat de căsătorie (unde este cazul) –;
10. CI/BI – copie simplă;
11. Diploma de bacalaureat –;
12. Diploma de licentă-;
13. Foaia matricolă -;
14. copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale (pentru asistent universitar - deţinerea titlului de
medic rezident sau a unui titlu medical superior; pentru şef de lucrări sau conferenţiar - deţinerea titlului
de medic specialist; pentru profesor universitar - deţinerea titlului de medic primar)- unde este cazul;
15. Dovada detinerii calitatii de conducator de doctorat – pentru profesor universitar
16. Diploma de master si foaia matricolă– unde este cazul;
17. Certificat de competenta limba straina –pina la s.l. inclusiv;
18. Certificat de competenta in informatica- pina la s.l. inclusiv;
19. Certifica/diploma de absolvire a unui curs de psiho-pedagogie sau adeverinta ca urmeaza cursul;
20. Alte diplome și sau titluri stiințifice ori academice;
21. maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate
de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii
22. chitanta inscriere la concurs

- Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi
adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei
de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare
privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
- Candidaţii la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi
adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze
scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului, si dovada calitatii de conducator de
doctorat.
- În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de
profesor universitar pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare
instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs.

