
 

CONCURS DIDACTIC 

SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018 

 

Anunțul privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante a fost  

publicat în Monitorul Oficial al României nr.345, Partea a III-a din data de  

24.04.2018.  

Dosarul de concurs se depune în perioada 24.04.2018 – 10.06.2018 la  

Secretarul Șef al Universității, înregistrat, de luni până vineri între orele 09,00- 

13,00, sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit  

confirmarea primirii.  

Lista posturilor scoase la concurs - lista posturilor didactice scoase la  

concurs.pdf  

Atribuțiile/activitățile aferente posturilor scoase la concurs (conform  

art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările  

ulterioare)  

Salariul minim de încadrare:  

-  Conferențiar universitar – 4793 lei  

-  Lector universitar – 4307 lei  

-  Asistent universitar – 3568 lei  

 

Descrierea procedurii de concurs (conform Metodologiei proprii de  

concurs afișată pe site-ul U.N.A.B. la rubrica Regulamente)  

 

Lista completă a documentelor pentru întocmirea dosarului de concurs:  

(1) a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o  

declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în  

dosar (Anexa 2);  

b)  propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din  

punct de vedere didactic cât și din punct de vedere al activităților artistice si de  

cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde  

maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a  

candidaţilor.  

c) curriculum vitae în format tipărit şi în format electronic (pdf. semnat);  

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic  

(pdf. semnat);  

e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la  

concurs semnată de către candidat; aceasta se va depune și în format electronic  

(pdf. semnat) (Anexa 4).  

f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei  

lista%20posturi%20scoase%20la%20concurs.pdf
lista%20posturi%20scoase%20la%20concurs.pdf


de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în  

România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;  

g) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională  

a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;  

h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care 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 (Anexa 3);  

i) copii ale altor diplome/documente care atestă studiile candidatului;  

diploma de bacalaureat sau atestat de recunoastere, diploma de licenta sau atestat  

de recunoastere, diploma de master sau atestat de recunoastere.  

j) 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.  

k) copia certificatului de naștere; 

l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente  

care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării  

numelui.  

m) certificat medical din care să rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică; 

n) 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 (portofoliu);  

o) fișa de autoevaluare semnată de către candidat, conform formatului  

standard prevăzut de prezenta metodologie ( anexa 7).  

p) dovada calității de conducător de doctorat, pentru candidații la funcția de 

profesor 

(2) Dacă există lucrări care nu sunt disponibile în format electronic sau nu  

pot fi scanate, se vor depune înregistrări sau fotografii.  

(3) La dosarul de concurs se vor ataşa şi 5 CD/DVD sau alt suport  

electronic, cu întreg conţinutul acestuia scanat, în vederea transmiterii către  

comisia de concurs. Documentele vor fi scanate separat. Pdf-urile individuale se  

vor denumi în conformitate cu tipul documentului scanat. În cazul documentelor care conțin 

date personale, acestea vor fi protejate prin hașurare . 

(4) Candidaţii vor prezenta documentele de stare civilă şi studii în original  

pentru verificarea veridicităţii lor.  

 


