
 
 

Anexa 7.a 

 

Asistent -  Verificarea conținutului minimal al dosarului de concurs. Documente conform Art. 12 (2) și Art. 14 din 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca. Citiți cu atenție Metodologia. 

 

Bifați în dreptul fiecărui document, dacă acesta este prezent în dosarul de concurs. 

1 Cerere de înscriere la concurs  

2 Propunere de dezvoltare a carierei universitare  

3 Curriculum vitae  

4 Lista de lucrări – cf. Art. 16  

5 Fișa de verificare  

6 Diploma de doctor (perioadă nedeterminată)/adeverință doctorand (perioadă determinată)  

7 Rezumatul tezei de doctorat (în limba română și într-o limbă de circulație internațională)  

8 Declarație incompatibilitate  

9 Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (bacalaureat, licență, master), 
inclusiv foile matricole 

 

10 Copia cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate  

11 Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui  

12 Publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului  

13 Atestat de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională - valabil  

14 Dovada achitării taxei pentru înscrierea la concurs  

15 Notificarea candidaților la concurs cu privire la preluarea datelor cu caracter personal de 
către UTCN 

 

16 Certificat de absolvire DSPP nivel II/declarație/candidații care au finalizat studiile înainte de 
anul 2006 și au disciplinele aferente în Foaia matricolă vor atașa Foaia matricolă 

 

17 Întreg conținutul dosarului scanat, pe suport digital  

 

Am citit și am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 

Data: 
Numele și Prenumele  

 

_________________ 
 (semnătura candidatului) 

 

 



 
 

Anexa 7.b 

 

Șef lucrări/lector - Verificarea conținutului minimal al dosarului de concurs. Documente conform Art. 12 (3) și Art. 

14 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. Citiți cu atenție Metodologia. 

 

Bifați în dreptul fiecărui document, dacă acesta este prezent în dosarul de concurs. 

1 Cerere de înscriere la concurs  

2 Propunere de dezvoltare a carierei universitare  

3 Curriculum vitae  

4 Lista de lucrări – cf. Art. 16  

5 Fișa de verificare  

6 Diploma de doctor  

7 Rezumatul tezei de doctorat (în limba română și într-o limbă de circulație internațională)  

8 Declarație incompatibilitate  

9 Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (bacalaureat, licență, master), 
inclusiv foile matricole 

 

10 Copia cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate  

11 Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui  

12 Publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului  

13 Atestat de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională - valabil  

14 Dovada achitării taxei pentru înscrierea la concurs  

15 Notificarea candidaților la concurs cu privire la preluarea datelor cu caracter personal de 
către UTCN 

 

16 Certificat de absolvire DSPP nivel II/declarație/candidații care au finalizat studiile înainte de 
anul 2006 și au disciplinele aferente în Foaia matricolă vor atașa Foaia matricolă 

 

17 Întreg conținutul dosarului scanat, pe suport digital  

 

 

Am citit și am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 

Data: 
Numele și Prenumele  

 

_________________ 
 (semnătura candidatului) 

 



 
 

Anexa 7.c 

 

Conferențiar - Verificarea conținutului minimal al dosarului de concurs. Documente conform Art. 12 (3), Art. 14 și 

Art. 17 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. Citiți cu atenție Metodologia. 

 

Bifați în dreptul fiecărui document, dacă acesta este prezent în dosarul de concurs. 

1 Cerere de înscriere la concurs  

2 Propunere de dezvoltare a carierei universitare  

3 Curriculum vitae (ro+engl)  

4 Lista de lucrări – cf. Art. 16, (ro+engl)  

5 Fișa de verificare - îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor 
d idactice, specifice funcției didactice de conferențiar universitar, aprobate prin ordin al 
ministrului de resort 

 

6 Diploma de doctor  

7 Rezumatul tezei de doctorat (în limba română și într-o limbă de circulație internațională)  

8 Declarație incompatibilitate  

9 Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (bacalaureat, licență, master), 
inclusiv foile matricole 

 

10 Copia cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate  

11 Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui  

12 Publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului  

13 Dovada achitării taxei pentru înscrierea la concurs  

14 Notificarea candidaților la concurs cu privire la preluarea datelor cu caracter personal de 
către UTCN 

 

15 Certificat de absolvire DSPP nivel II/declarație/candidații care au finalizat studiile înainte de 
anul 2006 și au disciplinele aferente în Foaia matricolă vor atașa Foaia matricolă 

 

16 3 nume și date de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din 
străinătate, exterioare instituției de învățământ superior al cărei post este scos la concurs, 
care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale 
ale candidatului 

 

17 Întreg conținutul dosarului scanat, pe suport digital  

 

Am citit și am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Data: 
Numele și Prenumele  

_________________ 
 (semnătura candidatului) 

 



 
 

Anexa 7.d 

Profesor - Verificarea conținutului minimal al dosarului de concurs. Documente conform Art. 12 (4), Art. 14 și Art. 

17 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. Citiți cu atenție Metodologia. 

Bifați în dreptul fiecărui document, dacă acesta este prezent în dosarul de concurs. 

1 Cerere de înscriere la concurs  

2 Propunere de dezvoltare a carierei universitare  

3 Curriculum vitae (ro+engl)  

4 Lista de lucrări – cf. Art. 16, (ro+engl)  

5 Fișa de verificare - îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor 
didactice, specifice funcției didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al 
ministrului de resort 

 

6 Diploma de doctor  

7 Rezumatul tezei de doctorat (în limba română și într-o limbă de circulație internațională)  

8 Declarație incompatibilitate  

9 Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (bacalaureat, licență, master), 
inclusiv foile matricole 

 

10 Copia cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate  

11 Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui  

12 Publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului  

13 Documentul  eliberat de DMCDI  prin care se certifică obținerea punctajului SIMAC, media 
în ultimii trei ani, minim 2,00 A 

 

14 Hotărârea Senatului cu privire la aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 
în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (Art. 14 (1) n) 

 

15 Atestatul de abilitare sau dovada deținerii calității de conducător de doctorat  

16 Dovada achitării unei taxe pentru înscrierea la concurs  

17 Notificarea candidaților la concurs cu privire la preluarea datelor cu caracter personal de 
către UTCN 

 

18 Certificat de absolvire DSPP nivel II/declarație/candidații care au finalizat studiile înainte de 
anul 2006 și au disciplinele aferente în Foaia matricolă vor atașa Foaia matricolă 

 

19 3 nume și date de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din 
străinătate, exterioare instituției de învățământ superior al cărei post este scos la concurs, 
care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale 
ale candidatului 

 

20 Întreg conținutul dosarului scanat, pe suport digital  

Am citit și am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Data: 
Numele și Prenumele  

_________________ 
 (semnătura candidatului) 

 


