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 OPPIS  

1 Cerere de înscriere la concurs [Anexa 2], semnată de candidat ; 1 

2 Fișa de verificare standarde CNARDCU – Comisie Rezoluție 2 

3 O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de 

vedere didactic,  cât si din punct de vedere al activităților de cercetare științifică;  

 

4 Curriculum vitae al candidatului   

5 Lista de lucrări ale candidatului  

6 Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universitare de prezentare la concurs; 

[Anexa 3], 

 

7 Copii ale diplomei de licență / master şi foile matricole, copii ale altor diplome 

care atestă studiile candidatului; 

 

8 Diploma de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor. În cazul în care 

diploma de doctor originala nu a fost obținută în România, atestatul de 

recunoaștere sau echivalare (MENCS) copie legalizată; 

 

9 Rezumatul, în limba româna şi într-o limba de circulație internațională, a tezei de 

doctorat 

 

10 Certificat de absolvire a cursului de pedagogie sau adeverință /declarație pe 

propria răspundere de înscriere la curs, de la DFCDSSU;   (de consultat 

Metodologia UPB pct. II.3). 

 

11 Fisa de Evaluare elaborată de Directorul departamentului ce a scos postul la 

concurs 

 

12 Declarație pe proprie răspundere a candidatului în care indică situațiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării 

concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate [Anexa 4]; 

 

13 Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în 

dosar [Anexa 12]; 

 

14 Declaraţie tip de non-plagiat [Anexa 13];  

15 Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal [Anexa 14]; 

 

16 Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de 

identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un 

scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului 

 

17 Certificat de căsătorie, hotărârea definitivă de divorț sau dovada schimbării 

numelui; 

 

18 Decizia numirii comisie de concurs  

19 Declarație incompatibilitate a membrilor comisie de concurs  

20 Raport comisie de concurs  

21 Fise de evaluare a membrilor comisiei  

22 Rezultate concurs  

23 Extras din PV al facultăți  

24 Extras din PV al ședinței Senatului  
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