DOSAR DE CONCURS
pentruăocupareaăposturilorădidacticeășiădeăcercetare
Dosarul de concurs cuprinde în mod obligatoriu:
A. MAP ăDOCUMENTE
1
2
3

4

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include
o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original).
Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor
didactice, cât i din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).
Curriculum vitae al candidatului, în original semnat de candidat pe fiecare pagină, care candidatului trebuie să
includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat
în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.
Listaădeălucr ri ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice:
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii, care sunt incluse i în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări
prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare:
Lista completă de lucrări ale candidatului va cuprinde informaţii despre teza/tezele de
doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau
în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii
artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.
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Fişaădeăverificareăaăîndepliniriiăstandardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format
tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).
Având în vedere prevederile art. 18 din HG 457/2011 fi a va avea un format de prezentare clar, care să permită
identificarea informațiilor. În coloane paralele vor fi înscrise atât valorile standardelor minimale specifice postului cât
i cele îndeplinite de candidat.

Fi ele de verificare pentru posturile de conferențiar universitar/cercetător tiințific II i profesor
universitar/cercetător tiințific I se întocmesc de către fiecare candidat in funcție de standardele prevăzute
în Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la oare se adaugă; după caz, standardele
suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți/institut de cercetare.
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Documenteăreferitoareălaădeținereaădiplomeiădeădoctor
a) Pentru toate posturile didactice i de cercetare, cu excepția postului de asistent de cercetare pe perioadă
nedeterminată: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este
recunoscută în România, atestatul de recunoa tere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după
Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe perioadă
determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din
cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverinţă în
original care să certifice statutul de student doctorand în anul universitar în curs la data înscrierii la concurs.
Rezumatul tezei de doctorat în limba română i într-o limbă de circulație internațională (maximum o pagină pentru
fiecare limbă).
Alteădiplomeăcareăatest ăstudiileăcandidatului:
a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă
de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, Certificatul ce atestă pregătirea psihopedagogică cu excepțiileă
specificate în metodologia privind ocuparea posturilor UCB de obligativitate a depunerii documentului)
sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare
a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru
certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă
de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în
România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care
atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”.
Foileămatricole,ăsuplimenteădeădiplom ăsauăsituaţiileăşcolareăeliberate pentru fiecare ciclu de studii;
Copiaăc rţiiădeăidentitateăsemnat ăpentruăcertificareă;
Copiiă dup ă documenteă careă atest ă schimbareaă numelui,ă dacă este cazul (certificat de căsătorie sau dovada
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schimbării numelui);
Declaraţieă peă proprieă r spundere a candidatului că nu se află în nicio situaţie de incompatibilitate prevăzută în
legea 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale şi Metodologia-cadru emisă la nivel naţional;
Certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactică;
Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora:
- pentru posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar: Cel puțin 3 personalităţi din domeniul respectiv
din ţară sau din străinătate, exterioare UCB, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la
calităţile profesionale ale candidatului.
- pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II, cercetător ştiinţific gradul I: Cel puțin 3 personalităţi din
domeniul respectiv din ţară sau din străinătate, exterioare UCB, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
Documentul deăplat ăaătaxei de înscriere la concurs. Taxa se plăte te la Casieria Universității, str. Unirii nr. 36.
Declarație deăasumareăaăr spunderii, în original (olograf) semnat de candidat,
Certificatulădeăpreg tireăpsihopedagogic ă(cu excepțiile specificate în art.13 din metodologia UCB)

Pentru posturile de cercetător documente care să reflecte condițiileăminimeădeăexperienț ăprofesional în
conformitate cu prevederile art. 16 alin (3) din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare.

B. MAP ăLUCR RIă(conformăMetodologieiăUCB,ăart.ă13)
A17 Maximumăzeceădintreălucr rileăconsiderateăceleămaiăsemnificativeăaleăcandidatului, în formă scan pe suport electronic
(CD). In plus, suportul electronic va cuprinde i lista de lucrări a candidatului cf. A4 în format word.

C. Un CD/DVD/alt format electronic, cu întreg conținutul scanat al mapei de documente i mapei de lucrări mapa cu cele 10
lucrări semnificative, în vederea transmiterii către comisia de concurs.

