ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
(conform Art. 14 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
(1)
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare
candidatul întocmeşte un dosar (Anexa 1) care conţine, cel puţin, următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, (Anexa 2), semnată de candidat, care include o declaraţie pe
propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) 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.
c) curriculum vitae al candidatului (Anexa 3) în format tipărit şi în format electronic (PDF), (şi în
limba engleză pentru postul de conferenţiar sau profesor);
d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (PDF), (şi în limba
engleză pentru postul de conferenţiar sau profesor);
e) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTCN de prezentare la concurs, (Anexa 4),
completată și semnată de către candidat;
f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor şi, în cazul
în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de
recunoaştere sau echivalare a acesteia;
g) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, pe
maximum o pagină pentru fiecare limbă;
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (Anexa 5), în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
k) 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;
l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
m) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii.
n) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, documentul eliberat de DMCDI
prin care se certifică obținerea punctajului SIMAC, media în ultimii trei ani, minim 2,00 A.
Pentru candidaţii care vin din exteriorul UTCN se va crea un cont provizoriu în aplicaţia SIMAC
pe perioada înscrierii la concurs;
o) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, Hotărârea Senatului cu privire la
aprobarea desfăşurării activităţii de conducere de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca; Pentru domeniile CNATDCU pentru care nu există școli doctorale în UTCN, se va
furniza dovada afilierii la o altă şcoală doctorală dintr-un alt IOSUD sau acte doveditoare
privind experiența anterioară ca şi conducător de doctorat (teze finalizate);
p) pentru postul de asistent universitar și lector/șef de lucrări, deţinerea unui atestat de
cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională;
q) dovada achitării unei taxe pentru înscrierea la concurs (conform Regulamentului de taxe al
UTCN).
r) în cazul concursului pentru postul de profesor se va depune la dosar atestatul de abilitare sau
dovada deținerii calității de conducător de doctorat.
s) notificarea candidaţilor la concurs cu privire la preluarea datelor cu caracter personal de către
UTCN.

