
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare, candidatul întocmește un dosar de concurs, 
care conține următoarele documente, potrivit legii: 
 
a. Pagina de gardă  
b. Opis  
c. Cererea de înscriere la concurs, semnată olograf de către candidat – model cerere;  
d. Declaraţie pe propria răspundere, semnată olograf de către candidat, privind veridicitatea datelor și informațiilor 
prezentate în dosar, precum și a originalității activității științifice și de cercetare, potrivit legii;  
e. Curriculum vitae al candidatului redactat în limba română şi depus în format tipărit cu semnătura olografă pe 
fiecare pagină – model Europass; 
f. Lista de lucrări ştiinţifice ale candidatului în format tipărit cu semnătura olografă pe fiecare pagină,  
g. Fișa de verificare a  punctajului și a îndeplinirii standardelor minimale, întocmită în conformitate cu cerințele 
prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016;  
h. Documentele referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor/Ordinului de 
atribuire a calitații de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul 
de recunoaștere sau echivalare a acesteia, conform legii;  
i. Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma 
de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă);  
j. 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. Copia se semnează de 
către candidat, pentru certificare, cu mențiunea olografă ”Conform cu originalul”.  
k. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat 
de căsătorie sau dovada schimbării numelui. Copiile se semnează de către candidat, pentru certificare, cu mențiunea 
olografă ”Conform cu originalul”.  
l. Copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a 
dovedi vechimea în muncă;  
m. Adeverința medicală în original care să ateste starea de sănătate; 
n. Cazier judiciar în original; 
o. Alte documente care să dovedească/ateste îndeplinirea standardelor minimale de evaluare. 
p. Mapa de lucrări care va cuprinde câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative, considerate a fi cele mai 
relevante pentru realizările profesionale proprii.  
r. Memoriu de activitate științifică 
s. Raport de autoevaluare întocmit de către candidat, conform grilei de punctaj aferentă postului pentru care 
candidează. 
 
Documentele depuse în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării. 
 


