C. Componența Dosarului de înscriere la concurs
extras din ,,METODOLOGIE privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice
și de cercetare vacante din UVT”
Dosarul de înscriere la concurs cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
a) Cerere tip de înscriere, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind
veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
b) O 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 activităţilor de cercetare științifică; propunerea
se redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor.
c) Curriculum vitae (format tipărit şi format electronic) care trebuie să includă: (i) informaţii despre
studiile efectuate şi diplomele obţinute; (ii) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de
muncă relevante; (iii) 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; (iv) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuțiilor ştiinţifice ale
candidatului;
d) Lista lucrărilor publicate (format tipărit şi format electronic) care trebuie structurată astfel: (i) titlul
tezei sau a tezelor de doctorat (pentru ocuparea postului de profesor universitar şi titlul tezei de
abilitare); (ii) lista articolelor / studiilor în extenso, publicate în reviste din fluxul științific internaţional
principal; (iii) lista publicaţiilor în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaționale
de specialitate; (iv) lista brevetelor de invenţie şi a altor titluri de proprietate industrială; (v) lista cărţilor
şi (vi) capitolelor de cărţi; (vii) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei
artistice; lista lucrărilor trebuie să fie însoţită de maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale
candidatului, în format electronic (full text), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante
pentru realizările profesionale proprii; pentru ocuparea postului de profesor universitar în lista lucrărilor
se va preciza care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare (sau,
după caz, după depunerea dosarului de abilitare la IOSUD/IOD).
e) Fişa de verificare a candidatului prin care să se ateste că sunt îndeplinite standardele minimale
pentru ocuparea postului respectiv (semnată de candidat);
f) În cazul concursului pentru postul de profesor universitar, dovada depunerii dosarului în vederea
obţinerii atestatului de abilitare la IOSUD/IOD, conform Metodologiei în vigoare;
g) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor în ramura corespunzătoare postului: copie
legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută în altă ţară, copie
legalizată după atestatul de recunoaştere sau echivalarea acesteia de către statul român;
h) Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (de preferinţă engleză) a tezei
de doctorat și opțional, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
i) Candidaţii la posturile de asistent universitar şi lector universitar (pentru posturile de cercetare până
la postul de cercetător ştiinţific gradul III) trebuie să aibă o recomandare de la un cadru didactic

(conferenţiar sau profesor) din facultatea la care aparţine postul în concurs; recomandarea poate să fie
şi de la un alt cadru didactic (conferenţiar sau profesor) specialist în specialitatea postului scos la
concurs.
j) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar (sau cercetător ştiinţifica gradul II) trebuie să includă
în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul
respectiv, din țară sau din străinătate, exterioare UVT, respectiv scrisorile de recomandare cu privire la
calităţile profesionale ale candidatului; Similar, candidaţii la posturile de profesor universitar (sau
cercetător ştiinţific gradul I) trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de
contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, precum și scrisorile de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului; în cazul domeniilor ştiinţifice cu
specific românesc (stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului),
scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific
gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare UVT.
k) Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă sau echivalentă,
foaia matricolă, copii de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, după caz; în cazul
candidaților care sunt deja angajați ai UVT și au depuse la dosarul personal de angajat aceste documente
în copii legalizate, se vor depune fotocopii ale acestor documente, urmând ca la momentul depunerii
dosarului să prezinte originalele, pentru ca persoana desemnată cu primirea acestora, să semneze pe
fotocopii pentru conformitate cu originalul;
l) Copie legalizată după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui; în
cazul candidaților care sunt deja angajați ai UVT și au depuse la dosarul personal de angajat aceste
documente în copii legalizate, se vor depune fotocopii ale acestor documente, urmând ca la momentul
depunerii dosarului să prezinte originalele, pentru ca persoana desemnată cu primirea acestora, să
semneze pe fotocopii pentru conformitate cu originalul;
m) Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care (1) indică situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de
incompatibilitate; (2) afirmă că nu a fost condamnat penal şi nu are cazier penal (3) că faptele
prezentate în dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând
consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals; (4) afirmă că a fost
informat cu privire la condiţiile de ocupare a postului;
n) 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;
o) Certificat medical, eliberat de medicul de familie, din care să rezulte că este apt să desfășoare
activitate didactică;
p) Adeverinţă de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt pentru funcţia de cadru didactic;
q) Un CD / DVD / memory stick cu întreg conţinutul dosarului scanat (format electronic, de preferinţă
fişiere tip pdf), în vederea transmiterii către comisia de concurs;
r) Dovada de plată a taxei de înscriere în concurs, conform tarifelor stabilite de Senatul UVT.

