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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 

Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte modalitatea în care se realizează în cadrul 
facultăţilor din USVT scoaterea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe 
perioadă determinată la concurs şi organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de 
asistent universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată în cadrul Universităţii de 
Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara.  

(2) Regulamentul se aplică tuturor structurilor organizatorice implicate în procesul 
privind organizarea şi derularea concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent 
universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată în USVT. 

 (3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 
documentelor din prezentul regulament. 

 
CAP. II. SCOP 
 
Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a stabili reguli unitare 

privind scoaterea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe perioadă 
determinată la concurs şi organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de asistent 
universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată în cadrul Universității de Ştiinţele 
Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara, astfel încât să se asigure selecţia şi dezvoltarea unui 
personal valoros, considerând resursele umane ca resursă strategică.  
                                 

CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 
 

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri și 
definiții: 

A) Abrevieri: 
 USVT – Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 

 
CAP. IV. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 
Art. 4. Legislaţie primară 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 5. Legislaţie secundară 

 Carta USVT; 
 Metodologia proprie privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în 

Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara (M039); 
 Hotărârile Senatului universitar/Consiliului de Administraţie privind organizarea 

concursurilor de ocupare a ocuparea posturilor didactice şi de cercetare.  
 

CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 
 

CAP. V.1. DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art. 6. (1)  În Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara posturile 

vacante de asistent universitar şi de asistent de  cercetare, pe perioadă determinată, se 
ocupă numai prin concurs.  

(2) Nu pot ocupa o funcţie didactică persoanele condamnate penal definitiv pentru 
infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei, 
până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării. 

(3) Concursul are caracter public şi deschis. 
(4) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi a calităţilor didactice ale 

candidaţilor. 
 (5) Durata unei perioade determinate în USVT este de maximum 3 ani.  
 (6) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi 

membri ai personalului didactic şi de cercetare în urma unui concurs pe perioadă 
determinată, va fi de 1 an, putând fi prelungit conform alin.5, cu avizul Consiliului facultății, 
Consiliului de Administrație şi aprobarea Senatului, în funcţie de stadiul programului de 
formare psihopedagogică, de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor 
adoptate de senatul universitar, precum şi în funcţie de nevoile de angajare şi de resursele 
financiare ale instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(7) Posturile de cercetare finanţate din proiecte (granturi) sau programe pot fi ocupate 
pe perioada determinată prin angajare directă, pe bază de contract, de către persoane care 
întrunesc cerinţele profesionale reclamate de buna îndeplinire a sarcinilor proiectului în 
cauză. Perioada angajării şi cerinţele respective sunt fixate de directorul de proiect, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
   

Art. 7. Posturile vacante de asistent universitar şi asistent de cercetare, pe perioadă 
determinată, pot fi ocupate de cetăţeni români sau străini, fără nici o discriminare, cu privire 
la originea etnică sau socială, cetăţenie, sex, religie ori credinţă, dizabilităţi, opinii politice, 
condiţie socială sau economică, în condiţiile legii.  
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CAP. V.2. ÎNFIINŢAREA ŞI SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DE 
ASISTENT UNIVERSITAR ŞI ASISTENT DE CERCETARE PE PERIOADĂ 
DETERMINATĂ 
 

Art. 8.  (1) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant de asistent 
universitar şi asistent de cercetare se face de către directorul departamentului sau directorul 
şcolii doctorale în structura căruia se află postul, prin referat avizat de consiliul 
departamentului sau de consiliul şcolii doctorale.  

(2) Propunerile de scoatere la concurs a unor posturi de asistent universitar şi asistent 
de cercetare cu menţionarea perioadei de angajare pe perioadă determinată - se înscriu în 
statul de funcţii ca posturi vacante de asistent universitar sau asistent de cercetare şi se 
înaintează spre avizare consiliului facultăţii.  

(3) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan şi 
înaintată consiliului de administraţie al universităţii în vederea aprobării, conform art.213  alin. 
(13) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

(4) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit 
anual, sau devine vacant pe parcursul anului universitar printr-una din următoarele 
modalităţi:  

a) încetarea contractului de muncă, conform legii;  
b) transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul USVT, ca urmare a 
câştigării unui concurs.  

 
Art. 9. Anunţurile privind posturile scoase la concurs se fac de către decanul facultăţii 

sau de directorul şcolii doctorale care au în statul de funcţii postul(rile) vacant(e) respectiv(e). 
 
Art. 10. Anunţul privind organizarea concursului pentru posturile pe perioadă 

determinată se publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării 
primei probe de concurs, prin următoarele modalităţi: 

(a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al USVT;  
(b) la sediul departamentului/şcolii doctorale care scoate postul la concurs.  

 
Art. 11. Anunţul va conţine pentru fiecare  post scos la concurs şi următoarele 

informaţii: descrierea postului scos la concurs, probele de concurs, bibliografia recomandată, 
lista completă  a documentelor care trebuie depuse pentru înscriere, calendarul concursului 
şi prezenta metodologie care conţine procedura de concurs.  
 

CAP. V.3. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA 
POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR ŞI ASISTENT DE CERCETARE PE 
PERIOADĂ DETERMINATĂ 
 

Art. 12. Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe 
perioadă determinată necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  
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a) deţinerea diplomei de doctor şi în cazul studenţilor - doctoranzi adeverinţă care să 
certifice statutul de student doctorand (doctorand cu frecvenţă); 

b) să aibă specializarea, atestată prin diplomă de studii/licenţă, în concordanţă cu 
domeniul postului pentru care candidează;  

c) să aibă media aritmetică dintre media de absolvire a facultăţii (media multianuală) şi 
nota la examenul de licenţă/diplomă cel puţin 8,00 (opt); 

d) acordul scris al conducătorului de doctorat pentru ca studentul-doctorand să 
candideze pe un anumit post de asistent, acord din care trebuie sa reiasă că 
activitatea didactică ce urmează a fi prestată nu afectează în mod negativ timpul 
disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare 
ştiinţifică;  

e) Să îndeplinească criteriile minimale proprii ale USVT prevăzute în Anexa nr. 3 la 
prezentul regulament. 

 
CAP. V.4. ÎNSCRIEREA LA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE 

ASISTENT UNIVERSITAR ŞI ASISTENT DE CERCETARE PE PERIOADĂ 
DETERMINATĂ 
 

Art. 13.  Înscrierea la concurs începe în ziua publicării, pe pagina principală a site-ului 
web al USVT, a postului scos la concurs şi se încheie cu cel puţin 10 zile calendaristice 
înaintea desfăşurării primei probe de concurs.  

 
Art. 14. În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de asistent 

universitar sau de asistent de cercetare pe perioadă determinată, candidatul întocmeşte un 
dosar care conţine următoarele documente:  

1. Opis dosar; 
2. Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată , semnată de candidat (anexa 1);  
3. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate 

în dosar – semnată şi înregistrată la registratura USVT (anexa 2);  
4. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs în 

format tipărit şi electronic şi structura activităţii candidatului (în format tipărit).  Fişa 
de verificare este completată de către candidat şi este semnată de acesta (anexa 3). 
Structura activităţii candidatului este completată de către candidat şi semnată de 
acesta;   

5. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla 
în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate – semnată 
şi înregistrată (anexa 4);  

6. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi 
datată de candidat (anexa 5); 

7. Cazier judiciar; 
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8. Copie conform cu originalul a Certificatului de absolvire/Adeverinţă de absolvire a 
programului de formare psihopedagogică pentru nivelul I şi II  sau să fie înscrişi la 
cursurile programului de formare psihopedagogică, dovedit prin adeverinţa de la 
DPPD; 

9. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, semnat de către 
candidat;  

10. Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de acesta, în format tipărit 
şi electronic; 

11. Copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală 
nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a 
acesteia/ Adeverinţă de student doctorand, care să certifice statutul de student 
doctorand (doctorand cu frecvenţă); 

12. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de 
doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă, pentru postul de asistent cu titlu 
de doctor, semnat de candidat;  

13. Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de 
licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;  

14.  Copie conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile candidatului;  
15. 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;  

16. Copie conform cu originalul a certificatului de naştere;  
17. Copie conform cu originalul de pe documente care atestă schimbarea numelui - 

certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în cazul în care candidatul şi-a 
schimbat numele; 

18. Acordul scris al conducătorului de doctorat pentru ca studentul-doctorand să 
candideze pe un anumit post de asistent, acord din care trebuie sa reiasă că 
activitatea didactică ce urmează a fi prestată nu afectează în mod negativ timpul 
disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică 
– semnat şi înregistrat;  

19. Lista celor 3 publicaţii relevante, semnată de acesta, în format tipărit şi electronic; 
20. Maximum 3 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate de acesta 

şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, apărute 
până la data depunerii dosarului, în copie şi format electronic.  
 
Art. 15. (1) Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la USVT la 

adresa specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poştale 
sau de curierat care permit confirmarea primirii.  
  (2) Pentru obţinerea avizului compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ 
superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluţia cu privire la verificarea informaţiilor din 
fişa de verificare prevăzută la art. 14 pct.(3). Această rezoluţie este stabilită de către o 
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comisie sau un consiliu ştiinţific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de 
administraţie.  
     (3)  Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este 
certificată prin avizul compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, în baza 
rezoluţiei de la alin. (2) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs.  

(4)  Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar 
cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. 

(5) Dosarul de concurs, cu avizul juridic este transmis membrilor comisiei de concurs 
începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.  

 
CAP. V.5. COMISIILE DE CONCURS 

 
Art. 16. (1) Stabilirea componenţei comisiilor de concurs se face după publicarea 

anunţului de scoatere la concurs a posturilor, pentru fiecare post scos la concurs.  
(2) Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale în structura căruia se află postul 

face propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de concurs.  
(3) Componenţa comisiei de concurs este propusă de decanul facultăţii, pe baza 

propunerilor prevăzute la alin. (2), şi este avizată de consiliul facultăţii. 
  (4) Componenţa nominală a comisiei de concurs însoţită de avizul consiliului facultăţii 
este transmisă senatului universitar şi supusă aprobării senatului universitar.  

(5) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin 
decizie a rectorului.  

(6) Componenţa comisiei de concurs include membrii titulari şi supleanţi. 
(7) În vederea stabilirii componenţei comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se 

parcurge aceeaşi procedură ca la stabilirea componenţei comisiei de concurs. 
     (8)  Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluţionare a 
contestaţiilor. 

(9)  În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluţionare a 
contestaţiilor este numită prin decizie a rectorului.  

 
Art. 17. (1) Comisia de concurs este formată din 5 membri titulari, inclusiv preşedintele 

acesteia, şi minimum 2 membri supleanţi specialişti în domeniul postului scos la concurs sau 
în domenii apropiate.  

(2) În cazul indisponibilităţii participării unui membru la lucrările comisiei, acesta este 
înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură ca şi membrii comisiei.  

(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a 
comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei.  

(4) Lucrările comisiei de concurs se desfăşoară în plenul acesteia şi sunt conduse de 
preşedinte.  
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 (5) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare 
superior ori cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs.  

 (6) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii:  
a) directorul departamentului sau conducătorul şcolii doctorale în care se 

regăseşte postul;  
b) decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte postul;  
c) un cadru didactic titular în universitate specialist în domeniul postului sau      

într-un domeniu apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului, 
respectiv al consiliului facultăţii, care organizează concursul.  

 
Art. 18.  Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:  

a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;  
b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs;  
c) sunt implicate în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul 

concursului;  
d) sunt implicate în soluţionarea contestaţiilor.  

 
Art. 19.  Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:  

a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi 
candidaţi;  

b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de 
conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului.  
 
CAP. V.6. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  

 
Art. 20. Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de 

înscriere.  
 
Art. 21. Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar şi asistent de 

cercetare pe perioadă determinată constă în două probe:  
(1) Proba practică de susţinerea unui seminar, sau a unei şedinţe de lucrări practice 

sau a unui studiu de caz; 
(2) Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice pentru disciplina sau disciplinele 

postului scos la concurs. 
 
Art. 22. Tema pentru proba practică este aceeaşi pentru toţi candidaţii, se stabileşte 

de către comisia de concurs şi se comunică tuturor candidaţilor de către preşedintele 
comisiei de concurs, cu 48 de ore înainte de susţinere.  

 
Art. 23. Proba practică are o durată de 50 de minute şi constă în susţinerea de către 

candidat a unui seminar sau a unei şedinţe de lucrări practice sau a unui studiu de caz, în 
faţa studenţilor şi în prezenţa comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, dacă în 
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perioada desfăşurării concursului nu este prevăzută activitate didactică. Este interzisă 
participarea celorlalţi candidaţi. 

 
Art. 24. Proba scrisă are o durată de maxim 100 de minute şi este aceeaşi pentru toţi 

candidaţii.  
 

CAP. V.7 EVALUAREA CANDIDAŢILOR DE CATRE COMISIA DE CONCURS ŞI 
FINALIZAREA CONCURSURILOR  

 
Art. 25. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor 

aspecte:  
 

a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 
c) competenţele didactice ale candidatului; 
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 

economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 

acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; 
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia organizatoare de 

concurs. 
 
Art. 26. (1) Fiecare probă de concurs a fiecărui candidat este evaluată de fiecare 

membru al comisiei, inclusiv preşedintele şi este apreciată prin note de la 1 (minim) la 10 
(maxim). 

(2) Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note întregi, iar 
aprecierea probei se face prin media aritmetică a notelor, cu două zecimale fără rotunjire. Nu 
se admit diferenţe mai mari de 1 punct între notările individuale ale componenţilor comisiei, la 
aceeaşi probă. În cazul în care aceste diferenţe apar, se vor elimina extremele, luându-se în 
considerare notările care nu prezintă diferenţe mai mari de 1 punct. 

 
Art. 27. (1) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi 

nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. Poate fi recomandat doar 
candidatul care a obţinut cel puţin media 8,00 (opt) şi  nici o notă  sub 7,00 (şapte). 

(2) În situaţia în care candidaţii obţin medii egale comisia va proceda la departajarea 
acestora pe baza analizei documentelor depuse de candidat. 

(3) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe 
baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu 
respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie.  
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(4) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este 
semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs, inclusiv de preşedinte şi este 
prezentat de acesta în şedinţa Consiliului facultăţii.  

 (5) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia 
proprie şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. 

(6) Consiliul facultăţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de cadre didactice membre 
prezente, aprobă cu majoritate simplă rezultatul concursului, prin vot nominal deschis. La 
dosarul de concurs se anexează un extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului şi lista 
membrilor prezenţi.  

(7) Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de 
consiliul facultăţii. Raportul concursului, cu avizul consiliului facultăţii, va fi prezentat de 
decan în şedinţa senatului.  

(8) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia 
proprie şi aprobă sau nu raportul asupra concursului. 

(9) Senatul universităţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de cadre didactice membre 
prezente, aprobă cu majoritate simplă rezultatul concursului, prin vot nominal deschis. La 
dosarul de concurs se anexează un extras din procesul verbal al şedinţei senatului şi lista 
membrilor prezenţi.  

(10) Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de 
senatul universitar.  

 
Art. 28. Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către 

universitate,în urma aprobării rezultatului concursului de către Senatul universitar, se face 
prin decizia rectorului USVT, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului.  

 
Art. 29. Nerespectarea prevederilor regulamentului propriu de către persoanele cu 

atribuţii în procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011 sau ale altor prevederi legale, în funcţie de încadrarea faptei.  

 
Art. 30. Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa 

senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în 
condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare. 

 
 
 
CAP. V. 8. CONTESTAŢII 

 
Art. 31. (1) Candidaţii pot depune contestaţii exclusiv pentru nerespectarea 

procedurilor legale.  
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 (2) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea 
procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile 
lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se 
înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. 
 

CAP. V.9.  INCOMPATIBILITĂŢI 
 

Art. 32. Prevederile art. 55 alin. 1 şi 2 referitoare la incompatibilităţi prevăzute în 
Metodologia proprie a USVT – M039 pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă 
nedeterminată sunt aplicabile în totalitate şi la ocuparea posturilor pe perioadă determinată. 
 

CAP. VI. ANEXE  
 

Art. 33. Înregistrările privind organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor de asistent 
universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată se realizează utilizând anexele ataşate: 

 
ANEXA 1 Cerere de înscriere la concurs  USVT-R061-F01 

ANEXA 2 Declarație olografă  pe proprie răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate la dosar  

USVT-R061-F02

ANEXA 3 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de 
prezentare la concurs  

USVT-R061-F03

ANEXA 4 Declarație pe proprie răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului 
sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate 

USVT-R061-F04

ANEXA 5 Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  USVT-R061-F05

ANEXA 6 Structura activităţii candidatului pentru postul de asistent 
universitar/asistent cercetare pe perioadă determinată 

USVT-R061-F06 

 


