
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI   
 

LISTA DOCUMENTELOR 
DIN DOSARUL DE CONCURS 

 
 1. Cererea tip de înscriere la concurs, semnată de candidat (anexa 1), la care se anexează o declaraţie olografă pe 
propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;  
 

 2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare, pe maximum 10 pagini, structurată conform anexei 2;  
 

 3. Curriculum vitae, în format tipărit şi electronic, în limba românăşi în limba engleză pentru posturile de 
conferențiar și profesor universitar;  
 

 4. Lista completă a lucrărilor publicate în extenso, conform metodologiei, în format tipărit şi electronic;  
 

 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, în format tipărit şi electronic,  
în limba română şi în limba engleză pentru posturile de conferențiar și profesor universitar (anexa 3);  
 

 6. Copie și originalul diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în 
România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;  
 

 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a 
tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;  
 

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

 9. 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;  
 

10. Copie și originalul certificatului de naştere;  
 

11. Copii și originale de pe documente care atestă schimbarea numelui -certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui, în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;  
 

12. Copie și originalul diplomei de bacalaureat sau echivalentă,  
 

13. Copie și originalul diplomei de licenţă sau echivalentă,a foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;  
 

14. Copie și originalul certificatului de absolvire a cursurilor Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 
nivel II, conform OMECTS nr. 5745/2012 şi OMECTS nr. 6501/2012;  
 

15. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat de instituţii autorizate în 
acest sens sau Departamentul de limbi străine al USAMV Iaşi;  
 

16. Lista şi copiile a maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, considerate a fi cele mai 
relevante pentru realizările profesionale proprii. Lista lucrărilor se va prezenta în format tipărit şi electronic, în limba 
românăşi în limba engleză pentru posturile de conferențiar și profesor universitar;  
 

17. Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, obţinute prin competiţie, în calitate de 
director sau membru în echipe de cercetare;  
 

18. Listă cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul postului, din ţară sau din 
străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale 
candidatului (pentru postul de conferenţiar universitar);  
 

19. Listă cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul postului, din străinătate, care 
au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului (pentru postul 
de profesor universitar);  
 

20. Scrisori de recomandare (pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar);  
 

21. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs, stabilită de Senat.  
 

22. Un CD care să includă elementele prevăzute la punctele 3, 4, 5 şi 16.  
 
 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs :  
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI  
REGISTRATURĂ, Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, IAŞI – 700490  


