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CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE
CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, ȘEF DE LUCRĂRI / LECTOR
UNIVERSITAR ȘI ASISTENT UNIVERSITAR
Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, într-un biblioraft.
Pentru coperta dosarului se va utiliza formularul tip F 292_08.
Documentele prezentate de candidat la înscriere:
1. cererea 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 (se va utiliza formularul tip F
443.11_01) și o declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal (se va utiliza formularul tip F 709.21_ 01).
2. 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 ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare
a candidaţilor;
3. curriculum vitae al candidatului, redactat conform Regulamentului de ocupare a
posturilor didactice din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău semnat, în
format tipărit şi în format pdf. fără semnătură;
4. lista de lucrări ale candidatului, redactată conform Regulamentului de ocupare a
posturilor didactice din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău semnată, în
format tipărit şi în format pdf. fără semnătură;
5. fişa de autoevaluare și de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău de prezentare la concurs, completată şi semnată de
către candidat, în format tipărit (se va utiliza formularele tip F 437.11_02
standarde Asistent universitar, F 438.11_02 standarde Șef lucrări/ lector
universitar). Pentru postul de conferenţiar universitar trebuie îndeplinite
standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației, potrivit art. 219
alin (1) lit. a) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
valabile la data înscrierii la concurs;

6. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei
de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor 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, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
8. declaraţia 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 (se va utiliza formularul
tip F445.11_01 Declaraţie incompatibilitate candidat concurs);
9. copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de licenţă,
master/studii aprofundate, abilitare, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele
originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau
echivalare a acestora; copii după alte diplome de calificare relevante pentru postul
vizat;
10. 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 într-un scop
echivalent cărţii de identitate sau paşaportului;
11. copia certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat
numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de
căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format
electronic și letric, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante
pentru realizările profesionale proprii;
13. în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, trei nume şi
adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, conform
Regulamentului R-12.01-03;
14. un CD/DVD cu întreg conţinutul dosarului, în vederea transmiterii către comisia
de concurs şi încărcarea dosarului pe site;
15. opis cu documentele cuprinse în dosar şi numărul de pagini al acestuia; paginile
se vor numerota cu creionul, în partea dreaptă, jos.
Notă:
Candidaţii din afara Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pot obţine gratuit
formularele tip F292_08, F443.11_01, F 709.21_ 01, F 437.11_02, F 438.11_02,
F445.11_01 de la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea
Mărăşeşti, nr. 157, 600115, Bacău, Corpul D, Camera 104.
Adresa la care trebuie depus dosarul de concurs
Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
600115, Bacău, corpul D, Etaj I, Camera 104.
În perioadele cu restricții legale dosarele de concurs pot fi transmise prin e-mail, la
adresa rector@ub.ro, cu condiția depunerii ulterioare a dosarului de concurs în
original.
Prorector pentru etica și imaginea universității,

Șef serviciu RUS,

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Carmen-Mihaela PĂTRAȘCU

