
 
O P I S U L 

 
 

actelor aflate în dosarul d-nei/d-ului._____________________________________________________ 

întocmit în vederea concursului pentru  postul de director CSUD  

 
 

- Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului;  

- Copia simplă a cărţii de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit 

într-un scop echivalent cărţii de identitate; 

- Copii simple ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc; 

- Copia simplă după diploma de doctor sau dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de 

recunoaştere sau echivalare a acesteia; 

- Copii simple ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 

- Ordinul ministrului educaţiei care atestă dreptul de a conduce doctorate sau dacă este cazul, 

copia simplă a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acestuia sau, după caz, copie după 

atestatul de abilitare sau după atestatul de recunoaştere automată în România a calităţii de conducător de 

doctorat obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în 

Confederaţia Elveţiană; 

- Curriculum vitae (în extenso) care să precizeze  detalii privind activitatea de cercetare ştiinţifică, 

didactică, colaborări internaţionale şi naţionale, activitatea de conducere de doctorat, numărul de teze 

finalizate, experienţa în management universitar, reprezentarea în comisii de interes 

naţional/internaţional (în format tipărit şi electronic); 

- Lista de lucrări ştiinţifice (în format tipărit şi electronic); 

- Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de 

acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 

- Program managerial pe care işi propune să-l îndeplinească, conceput pentru perioada mandatului; 

- Fişa de autoevaluare a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de 

abilitare, pentru domeniul în care persoana înscrisă are dreptul de a conduce doctorate; 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii 

pentru acordarea atestatului de abilitare; 
- Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 

Legea nr. 1/2011. 


