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Anexa nr. 1 

 

DOCUMENTELE DIN DOSARUL DE CONCURS 

(pentru posturile didactice și de cercetare) 

 

1) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat și redactată conform Anexei nr. 2, care 

include o declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; 

2) copia xerox a 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; 

3) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii xerox după documente care atestă 

schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau altă dovadă a schimbării numelui;  

4) certificat medical din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică; 

5) documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor 

și în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de 

recunoaștere sau echivalare a acesteia; sau documente referitoare la calitatea de doctorand: 

adeverință ce atestă această calitate eliberată de IOSUD-ul unde este înmatriculat doctorandul- 

original (doar pentru posturile de asistent universitar pe durată determinată sau asistent de 

cercetare, atât pe durată determinată, cât și pe durată nedeterminată); 

6) rezumatul în limba română și într-o limbă de circulație internațională al tezei de doctorat, pe 

maximum o pagină pentru fiecare limbă (opțional pentru posturile de asistent universitar sau 

asistent de cercetare pe durată determinată); 
7) copii xerox ale altor diplome care atestă studiile candidatului, inclusiv dovada că a urmat 

modulul psihopedagogic sau alte cursuri echivalente; 

8)  copii legalizate după documentele care atestă deținerea titlurilor medicale; 

9) fișa de verificare (fișa candidatului), completată și semnată de către candidat conform Anexei 

nr. 3, cu următoarele anexe: Anexa A – Fișa de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minimale 

ale universității, completată conform sistemului GRADIS/SIEPAS, după modelul existent pe 

pagina http://cercetare.ulbsibiu.ro/ (pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția 

posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată) și Anexa B – Fișa 

de îndeplinire a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru ocuparea posturilor 

conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific gradul II și cercetător științific I 

(doar pentru posturile menționate anterior); 

10) curriculum vitae (Europass) semnat al candidatului, care trebuie să cuprindă: informații despre 

studiile efectuate și diplomele obținute, informații despre experiența profesională și locurile de 

muncă, informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director sau la 

care a participat ca membru în echipa de cercetare, precum și informații despre premii sau alte 

elemente de recunoaștere a calităților didactice a contribuțiilor științifice ale candidatului; 

11) lista de lucrări a candidatului, structurată conform Anexei nr. 5 și semnată;  

12) lista publicațiilor reprezentative, cuprinzând maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări 

ale candidatului, în format letric, însoțită de lucrările in extenso, în format electronic; 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/
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13) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punctul de vedere al 

activităților de cercetare științifică (pentru toate posturile), cât și din punctul de vedere al 

activităților de didactice (doar pentru posturile didactice); propunerea se redactează de către 

candidat, cuprinde maxim 10 pagini și este unul dintre criteriile de evaluare a candidaților; 

14) candidații la posturile de conferențiar universitar și de cercetător științific gradul II trebuie să 

includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din 

domeniul respectiv din țară sau din străinătate, exterioare ULBS, care au acceptat să elaboreze 

scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului. Scrisorile de 

recomandare se depun de către candidat împreună cu dosarul de concurs. 

15) candidații la posturile de profesor universitar și de cercetător științific gradul I trebuie să 

includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din 

domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare 

privitoare la calitățile profesionale ale candidatului la solicitarea comisiei. În cazul domeniilor 

știintifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pot proveni și din partea unor 

personalități din domeniul respectiv din România, exterioare ULBS. Scrisorile de recomandare 

se depun de către candidat împreună cu dosarul de concurs. Scrisorile de recomandare se depun 

de către candidat împreună cu dosarul de concurs. 

16) declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate 

prevăzută în Legea educației naționale nr. 1/2011, în cazul câștigării concursului; 

17) declarație- consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

18) copie electronică (CD sau DVD) a dosarului de concurs (documente scanate, format .pdf). 
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Anexa nr. 2 

 

Nr............... din .................... 

 

    APROBAT,  

 

    R E C T O R,  

 

 

 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

 

 

Subsemnatul (a)..............................................................................................., domiciliat (ă) în 

(adresa) .........................................................................................., încadrat (ă) 

la..........................................................................................................., solicit înscrierea la concursul 

anunțat în ............................................................... nr. …………/ ………………….. pentru ocuparea 

postului didactic/ de cercetare vacant/ temporar vacant de…………………………………… .., 

poziția…………….. , disciplina (ele)……………............................................................ 

.…………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………

……din statul de funcțiuni al Departamentului/ Compartimentului 

…………………………………………………… din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.  

 

Date privind postul ocupat în prezent: 

Instituția …………………………………………………………………………………… 

Postul …………………………………………………………………………………….. 

Data ocupării postului ………………………………………………………………. 

 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere 

că informațiile cuprinse în dosar sunt veridice. 

 

 

Data:         Semnătura, 

 

         (numele și prenumele)  
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Anexa nr. 3 

 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 

FACULTATEA/INSTITUTUL _______________________________________________ 

DEPARTAMENTUL/COMPARTIMENTUL_____________________________________ 

Concurs pentru ocuparea postului de ______________________, poz. ________ 

Disciplinele postului: (doar pentru posturile didactice) 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CANDIDATULUI 

pentru îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs pentru postul de 

........................................................... 

 

publicat în ...................................................... nr. ......... din data de ..............,  

 

Candidat: ………………………..................................…….. Data nașterii: …….............…………. 

Postul actual: ..................................................., Data ocupării postului actual: ................................. 

Instituția: ............................................................................................................................................. 

 

1. Studii universitare (pentru toate posturile didactice și de cercetare) 

Nr. 

crt. 
Instituția Nivelul 

Domeniul/ 

specializarea 
Perioada 

Titlul obținut/ 

calitatea actuală 

  Licență    

  Masterat    

  Doctorat    

 

2. Îndeplinirea standardelor minimale ale universității (pentru toate posturile didactice și 

de cercetare, cu excepția posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată 

determinată) 

- se anexează Anexa A: Fișa de autoevaluare GRADIS/SIEPAS completată conform 

formularului aflat pe pagina http://cercetare.ulbsibiu.ro/, în concordanță cu cerințele postului scos la 

concurs, și semnată pe fiecare pagină. 

- Fișele de autoevaluare  

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii stabilite la nivel național 

potrivit art. 219 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (doar pentru posturile de 

conferențiar universitar/ profesor universitar/ cercetător științific gradul II/ cercetător științific 

gradul I) 

- se anexează Anexa B: Fișa de autoevaluare privind standardele naționale specifice 

domeniului din care face parte postul scos la concurs, completată concordanță cu cerințelor 

domeniului și ale postului și semnată pe fiecare pagină. 

 

 Data:         Candidat, 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/
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Anexa nr. 4 

 

 

 

DISPOZIȚII TRANZITORII  

privind aplicarea sistemelor SIEPAS și GRADIS 

în evaluarea îndeplinirii standardelor proprii ale ULBS pentru ocuparea posturilor de  

șef lucrări/lector universitar, conferențiar universitar, profesor universitar,  

cercetător științific gradul III, cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I 

scoase la concurs începând cu anul universitar 2022-2023 

 

 

Sistemele de evaluare GRADIS și SIEPAS se vor aplica după cum urmează:  

 

1. Pentru concursurile desfășurate în anul universitar 2022/2023: 

 

a) posturile didactice – punctajele minimale pentru ultimii trei ani trebuie obținute din:  

2022 – GRADIS (indicatorii de excelență): pentru componenta de cercetare se iau în 

considerare realizările din anul calendaristic 2022, iar pentru componenta didactică realizările din 

anul universitar 2021-2022 

2021 – SIEPAS (componenta de cercetare): se iau în considerare realizările din anul 

calendaristic 2021 

2020 – SIEPAS (componenta de cercetare): se iau în considerare realizările din anul 

calendaristic 2020 

 

 

b) posturile de cercetare – punctajele minimale pentru ultimii trei ani trebuie obținute din: 

2022 – GRADIS (indicatorii de excelență): se iau în considerare exclusiv realizările pe 

componenta de cercetare din anul calendaristic 2022 

2021 – SIEPAS (componenta de cercetare): se iau în considerare realizările din anul 

calendaristic 2021 

2020 – SIEPAS (componenta de cercetare): se iau în considerare realizările din anul 

calendaristic 2020 

 

 

2. Pentru concursurile desfășurate în anul universitar 2023/2024: 

 

a) posturile didactice – punctajele minimale pentru ultimii trei ani trebuie obținute din:  

2023 – GRADIS (indicatorii de excelență): pentru componenta de cercetare se iau în 

considerare realizările din anul calendaristic 2023, iar pentru componenta didactică realizările din 

anul universitar 2022-2023 
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2022 – GRADIS (indicatorii de excelență): pentru componenta de cercetare se iau în 

considerare realizările din anul calendaristic 2022, iar pentru componenta didactică realizările din 

anul universitar 2021-2022 

2021 – SIEPAS (componenta de cercetare): se iau în considerare realizările din anul 

calendaristic 2021 

 

b) posturile de cercetare – punctajele minimale pentru ultimii trei ani trebuie obținute din: 

2023 – GRADIS (indicatorii de excelență): se iau în considerare exclusiv realizările pe 

componenta de cercetare din anul calendaristic 2023 

2022 – GRADIS (indicatorii de excelență): se iau în considerare exclusiv realizările pe 

componenta de cercetare din anul calendaristic 2022 

2021 – SIEPAS (componenta de cercetare): se iau în considerare realizările din anul 

calendaristic 2021 

 

 

3. Pentru concursurile desfășurate începând cu anul universitar 2024/2025: 

 

a) posturile didactice – punctajele minimale pentru ultimii trei ani trebuie obținute exclusiv 

din GRADIS (indicatorii de excelență): pentru componenta de cercetare se iau în considerare 

realizările din ultimii 3 ani calendaristici încheiați în raport cu anul susținerii probelor de concurs, iar 

pentru componenta didactică realizările din ultimii 3 ani universitari încheiați în raport cu anul 

susținerii probelor de concurs 

 

b) posturile de cercetare – punctajele minimale pentru ultimii trei ani trebuie obținute exclusiv 

din GRADIS (indicatorii de excelență): se iau în considerare exclusiv realizările pe componenta de 

cercetare din ultimii 3 ani calendaristici încheiați în raport cu anul susținerii probelor de concurs. 
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Anexa nr. 5 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul…………………………………………………………………………………cu 

domiciliul (adresa completă)……………………….., posesor al CI seria….nr…………., candidat la 

concursul pentru ocuparea postului 

de…………………………...poz………….disciplinele………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….din cadrul 

Departamentului…………………………………………………………………………………Facul

tatea………………………………………………….…, declar pe propria răspundere, cunoscând 

prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, că nu mă aflu în nicio situaţie de 

incompatibilitatea reglementată de Legea nr. 1/2011. 

 

În cazul în care voi fi declarat reuşit, mă angajez să informez conducerea Universităţii „Lucian 

Blaga” Sibiu în cazul în care intervine vreo situaţie de incompatibilitate prevăzută de art. 295(4) din 

Legea nr. 1/2011 referitoare la poziţia de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională 

directă faţă de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul III. 

 

Data,                                  Semnătura, 
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Anexa nr. 6 

DECLARAȚIE- CONSIMȚĂMÂT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul…………………………………………………………………………......cu domiciliul 

(adresa completă)………………………......................................................., posesor al CI 

seria…....nr…………................., CNP....................................., adresa mail................................., 

telefon..............................., candidat la concursul pentru ocuparea postului 

de…………………………...poz………….disciplinele………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….din cadrul 

Departamentului…………………………………………………………………………………Facul

tatea………………………………………………….…, declar pe propria răspundere, cunoscând 

prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, următoarele: 

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, intrat în 

vigoare la data de 25 mai 2018, am luat la cunoștință că Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

prelucrează datele mele cu caracter personal: nume și prenume, CNP, carte de identitate, adresa de 

domiciliu, adresa mail, telefon, studii, stare de sănătate, sens în care, în mod neechivoc, îmi exprim 

acordul ca instituția să prelucreze datele personale numai în scopul evaluării dosarului de concurs  și 

stabilirii  și afișării clasamentului în urma concursului. 

Declar pe propria răspundere că am cunoștință de faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter 

personal necesare şi solicitate de către Universitate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor 

specifice cu Universitatea şi nu este imputabil instituţiei.  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, declar pe propria răspundere că am luat la 

cunoștință că beneficiez de următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiţiei, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, am luat 

cunoștință că mă pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, conducerii Universităţii. 

 

Data,                                  Semnătura, 
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Anexa nr. 7 

  

Data  

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant/ temporar vacant de ..............................., poz. ..............  

Disciplinele: ...............................................................................................,  

Domeniul………………........................................................................…..,  

Departamentul/Compartimentul ..............................................................................................., 

Facultatea/Institutul ………………………………………………………………….,  

post publicat în Monitorul Oficial al României nr................. din ......................  

 

LISTA DE LUCRĂRI 

 

Candidat: ..................................................... Dr. din...........,.domeniul de doctorat .............................. 

(NUME, inițială și prenume) (anul)  

Postul ocupat în prezent: ...................... Data ocupării postului: ........................................................... 

 

 

A. Teza(ele) de doctorat: (se va menționa, dacă este cazul, și publicarea ei în volum) 

 

B. Cărți și capitole în cărți: 

 a) cărți de autor publicate la edituri din străinătate: 

 b) cărți de autor publicate la edituri din România 

 c) volume coordonate publicate la edituri din străinătate 

 d) volume coordonate publicate la edituri din România 

 e) contribuții la tratate, enciclopedii, dicționare, alte sinteze fundamentale publicate la edituri 

din străinătate 

 f) contribuții la tratate, enciclopedii, dicționare, alte sinteze fundamentale publicate la edituri 

din România 

 g) capitole în volume din străinătate 

 h) capitole în volume din România 

 

C. Materiale didactice (cursuri, îndrumare, culegeri etc.): 

a) publicate la edituri din străinătate 

b) publicate la edituri din România 

 

D. Articole: 

a) articole publicate în reviste cotate Web of Science – SCIE/SSCI: (se vor menționa, în 

ordine, „zonele”: Roșu – Q1; Galben – Q2; Alb) 

b) articole publicate în reviste indexate Web of Science – AHCI 

c) articole publicate în reviste indexate Web of Science – ESCI 

d) articole publicate în reviste indexate SCOPUS 
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e) articole publicate în reviste din străinătate indexate în alte BDI 

f) articole publicate în reviste din România indexate în alte BDI 

g) articole publicate în reviste neindexate 

 

E. Lucrări publicate în volumele conferințelor: 

a) lucrări publicate în volume indexate Web of Science - CPCI 

b) lucrări publicate în volume din străinătate neindexate 

c) lucrări publicate în volume din România neindexate 

 

F. Lucrări prezentate la conferințe: (se vor menționa doar titlurile care nu pot fi încadrate la 

punctul precedent) 

 

G. Brevete de invenție: 

 a) brevete internaționale 

 b) brevete naționale 

 c) cereri de brevete internaționale 

 d) cereri de brevete naționale 

 

H. Alte tipuri de lucrări (creații artistice ș.a.): 

 

I. Proiecte de cercetare/creație artistică: (se va menționa, în fiecare caz, rolul în proiect: 

director/responsabil/membru etc.) 

 a) proiecte în cadrul unor programe de cercetare internaționale (PF7/H2020/Horizon Europe, 

Creative Europe, Digital Europe, SEE Grants etc.) 

b) proiecte în cadrul unor programe de cercetare naționale (CNCS-UEFISCDI, POC ș.a.) 

c) proiecte în cadrul unor programe de cercetare locale/instituționale (Hasso Plattner ERG, 

granturi interne etc.). 

 

J. Proiecte de cercetare/creație artistică pe bază de contracte/granturi cu terții: (se va menționa, 

în fiecare caz, rolul în proiect: director/responsabil/membru etc.) 

 a) internaționale 

b) naționale 

c) regionale/locale 

 

 

Notă: (1) Fiecare lucrare este prezentată în limba în care a fost publicată/ expusă, corespunzător 

structurii: numărul curent al lucrării din grupul de lucrări din care face parte, autorii în ordinea 

din publicație, cu scriere în bold a candidatului, titlul scris italic; editura sau revista sau 

manifestarea și/sau alte elemente de localizare după caz; anul sau perioada de realizare, după 

caz; intervalul de pagini din publicație, respectiv pp. ...-..., numărul total de pagini, respectiv 

... pag. ..., sau alte date similare, după caz. 

(2) În cadrul fiecărui grup de lucrări, lucrările sunt trecute în ordine invers cronologică.  
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(3) Pentru lucrările realizate după accederea pe postului pe care candidatul îl ocupă în prezent, 

numărul curent al lucrării (I din structură) se va scrie cu italic bold, în vederea identificării 

mai ușoare a acestora. 

(4) Nu se menționează publicații fără ISBN/ISSN. 

 

 

         Candidat,  
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Anexa nr. 8 

 

 

 

 

AVIZ 

privind legalitatea înscrierii la concurs 

Nr. ________ din _______________ 

 

 

a domnului (doamnei) _______________________________________________________ 

pentru ocuparea postului didactic/de cercetare de vacant/temporar vacant 

________________________________, poziția, disciplina (-ele), din statul de funcții al 

departamentului/compartimentului ___________________________________, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. 

În urma verificării actelor aflate la dosarul de concurs, s-a constatat că domnul/doamna 

________________________________________________ îndeplinește condițiile prevăzute de 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de H.G. nr. 457/ 

2011, cu modificările și completările ulterioare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare pe durată nedeterminată și determinată în Universitatea “Lucian Blaga” din 

Sibiu, aprobată de Senatul Universității. 

 

 

 

 

Consilier juridic, 

 

 



 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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Anexa nr. 9 

Nr. din _________ 

 

 

 

ADRESA DE ANUNȚARE 

a personalului didactic ce face parte din comisia de concurs 

 

Către  , 

 

Vă aducem la cunoștință că prin Decizia Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu nr. 

______ din ________________, ați fost desemnat(ă) pentru a face parte din comisia de concurs 

pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _______________ din statul de funcții al 

departamentului/ compartimentului _________________________, disciplina(ele)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

Componența comisiei este următoarea: 

– președinte:  ; 

– membri:  ; 

  ; 

  ; 

  ; 

Vă mulțumim pentru disponibilitate și vă rugăm să participați la lucrările comisiei de concurs. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, avem rugămintea ca lucrările concursului să fie 

finalizate până la data de  . 

 

 

RECTORUL UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU 

................................................................................................................... 

 

 

  



 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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Anexa nr. 10 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

 

 

 Subsemnatul/subsemnata ....................................................................................., membru în 

comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 

............................................, poz.........................., 

disciplinele................................................................................................................................. , 

departamentul/compartimentul ............................................................................................................, 

Facultatea/Institutul..............................................................................................., în conformitate cu 

prevederile art. 9 din H.G. nr. 286/2011 și prevederile art. 37 -38 din Metodologiei de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată nedeterminată și determinată în Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, cunoscând prevederile art. 322 din Legea nr. 286/2009 - Codul Penal 

privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată și prevederile art. 323 din același act normativ 

privind uzul de fals, declar pe proprie răspundere următoarele: 

 

- nu sunt membru al comisiei de soluționare a contestațiilor; 

- nu sunt implicat în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; 

- nu sunt soț, afin și rudă până la gradul al III-lea inclusiv, cu unul sau mai mulți candidați; 

- nu sunt subordonat ierarhic candidatului; 

- nu am relaţii cu caracter patrimonial cu niciunul dintre candidaţi, iar interesele mele 

patrimoniale ori ale soţului/soţiei nu pot afecta imparţialitatea și obiectivitatea evaluării; 

- voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal și a informațiilor la care am acces pe 

parcursul derulării concursului. 

 

 

Aceasta este declarația pe care o susțin și o semnez. 

 

 

 

 

Data:           Semnătura, 

  

 

 



 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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Anexa nr. 11  
(pentru postul de asistent universitar/ 

asistent de cercetare/cercetător științific) 

 

Data.................................  

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant 

de_____________________________________, 

poz.___Disciplinele:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

Domeniul _______________________________________________ 

de la Departamentul/Compartimentul/Centrul ___________________________________________  

Facultatea/Institutul ______________________________________________________________ 

post publicat în ___________________________________- nr. __________ din ______________  

 

 

 

REFERAT DE ANALIZĂ 

 

Subsemnatul/a, ___________________________________________, titular(ă) la 

______________________________________________, numit(ă) membru al comisiei de concurs 

prin decizia Rectorului ULBS nr. _______ din _________________________, pe baza celor 

desprinse din propria analiză, aduc la cunoștință cele ce urmează: 

 

 

 

I. Evaluarea sintetică a candidaților: 

 

Proba de concurs Puncte* 

candidat 1 

Puncte* 

candidat 2 

Puncte* 

candidat n 

Analiza dosarului de concurs (DC): 

25% 

   

Proba scrisă (PS): 25%    

Proba practică (PP): 25%    

Proba orală (PO): 25%    

Punctaj final**    

 

* Se vor acorda puncte integrale, nefracționate, de către fiecare evaluator, dintr-un total de 

100 puncte 



 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 

 
 

 
Bd. Victoriei, Nr. 10  
550024 Sibiu, România 
www.ulbsibiu.ro 

 Tel.: +40 269 21.81.65 
Fax: +40 269 21.78.87 

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro 

 

16 

** În cazul în care mai mulți candidați au media finală egală, departajarea lor se face pe 

baza punctajului obținut în urma evaluării și validării punctajului din Anexa A: Fișa de 

autoevaluare GRADIS/SIEPAS 
 

 

II. Concluzii 

 

Ierarhie candidați Punctaj final  

Candidat 1  ....  

Candidat 2 ....  

Candidat n  ....  

 

În consecință, analizând rezultatele de mai sus, recomand ca d-lui/d-nei 

_______________________________________________________ să i se acorde titlul didactic/de 

cercetare de ______________________________________________________ și, de asemenea, 

recomand ca d-l/d-na _____________________________________ să ocupe postul de 

_______________________________ în cauză.  

 

 

   Gradul didactic/științific 

     Numele și prenumele 

     Instituția 

 

Semnătură 

 



 

 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 

 
 

 
 
Bd. Victoriei, Nr. 10  
550024 Sibiu, România 
www.ulbsibiu.ro 

 Tel.: +40 269 21.81.65 
Fax: +40 269 21.78.87 

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro 
 

 

Anexa nr. 12 

(pentru posturile de șef lucrări/lector/conferențiar/profesor/ 

cercetător științific III/cercetător științific II/cercetător științific I) 

 

Data................................  

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant 

de_____________________________________, 

poz.___Disciplinele:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

Domeniul _______________________________________________ 

de la Departamentul/Compartimentul/Centrul ___________________________________________  

Facultatea/Institutul ______________________________________________________________ 

post publicat în ___________________________________- nr. __________ din ______________  

 

 

 

REFERAT DE ANALIZĂ 

 

 

Subsemnatul/a,...................................................., titular(ă) la .................................................., 

numit(ă) membru al comisiei de concurs prin decizia Rectorului ULBS nr…… din ………., pe baza 

celor desprinse din propria analiză, aduc la cunoștință cele ce urmează.  

 

I. Îndeplinirea standardelor ULBS de ocupare a postului didactic/ de cercetare 

________________________________________  (Pentru toate posturile) 

 

În urma analizei Fișei de verificare a candidatului – Anexa A: Fișa de autoevaluare 

GRADIS/SIEPAS, candidatul ________________________________ a făcut dovada realizării unui 

număr de _________ puncte relevante pentru specificul postului, de unde rezultă că respectivul 

candidat îndeplinește/nu îndeplinește standardele proprii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

pentru ocuparea postului de _____________. (Paragraful se reia, cu constatările corespunzătoare, 

pentru fiecare candidat înscris la concursul de ocupare a postului. De asemenea, paragraful se 

poate particulariza, pe subcriterii, în funcție de specificul postului.) 

  

 II. Îndeplinirea standardelor naționale de ocupare a postului didactic/de cercetare 

_______________________________ (Doar toate posturile de conferențiar/profesor/ CS I/ CS II) 

 

În urma analizei Fișei de verificare a candidatului – Anexa B: Fișa de autoevaluare privind 

standardele naționale specifice domeniului, candidatul ________________________________ a 
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făcut dovada realizării unui număr de _________ puncte relevante pentru specificul postului, de unde 

rezultă că respectivul candidat îndeplinește/nu îndeplinește standardele minimale neccesare și 

obligatorii stabilite de către CNATDCU pentru ocuparea postului de _____________. (Paragraful 

se reia, cu constatările corespunzătoare, pentru fiecare candidat înscris la concursul de ocupare a 

postului. De asemenea, paragraful se poate particulariza, pe subcriterii, în funcție de domeniu și 

de specificul postului.) 

 

III. Evaluarea sintetică a candidaților: 

 

Proba de concurs Puncte* 

candidat 1 

Puncte* 

candidat 2 

Puncte* 

candidat n 

Analiza dosarului de concurs (DC): 

50% 

   

Prelegere didactică (PD): 25%    

Prelegere publică (PPub): 25%    

Punctaj final**    

 

* Se vor acorda puncte integrale, nefracționate, de către fiecare evaluator, dintr-un total de 

100 puncte 

** În cazul în care mai mulți candidați au media finală egală, departajarea lor se face pe 

baza punctajului obținut în urma evaluării și validării punctajului din Anexa A: Fișa de 

autoevaluare GRADIS/SIEPAS 
 

IV. Concluzii 

 

Ierarhie candidați Punctaj final  

Candidat 1  ....  

Candidat 2 ....  

Candidat n  ....  

 

În consecință, recomand ca d-lui/d-nei ................................................ să i se acorde titlul 

didactic/științific de .................................................... și, de asemenea, recomand ca d-l/d-na  

..........................................................................să ocupe postul de..............................................în 

cauză.  

   Gradul didactic/științific 

     Numele și prenumele 

     Instituția 

Semnătură 
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Anexa nr. 13 

(pentru toate posturile) 

 

Data  

Concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de …………………….., poz.................  

Disciplinele:........................................................................................................................................,  

Domeniul ..........................................................  

de la Departamentul/Compartimentul/Centrul de...........................................................…................  

Facultatea/Institutul ……………………………………………………………….. 

post publicat în Monitorul Oficial al României nr. .................. din ........................................  

Comisia de concurs, aprobată prin hotărârea Senatului U.L.B.S. nr. ...... din data de ...................... 

și Decizia nr……………………………. a Rectorului U.L.B.S., este constituită din:  

1............................................................., titular la ................................................ – Președinte,  

2............................................................, titular la ......................................................,  

3............................................................, titular la ......................................................,  

4............................................................, titular la ......................................................,  

5..........................................................., titular la .......................................................  

Candidatul(ții) înscris(și) oficial la concurs este (sunt) după cum urmează:  

1. ...................................................................., dosar cu nr. de înregistrare...........................,  

2. ...................................................................., dosar cu nr. de înregistrare.............................  

- ..........................................................................  

Dosarul(-ele) de concurs și mapa(-ele) cu contribuții semnificative ale candidatului(-ților), depuse 

oficial în cadrul înscrierii la concurs, se analizează în raport cu:  

• prevederile referitoare la îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a postului 

didactic/de cercetare, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale; 

• prevederile prezentei metodologii, aprobată prin Hotărârea Senatului Universității „Lucian 

Blaga“ din Sibiu. 

 

 

RAPORTUL PREȘEDINTELUI COMISIEI DE CONCURS 

 

Subsemnatul/a, .........................................................................., titular(ă) la 

................................................................................, Președinte al comisiei de concurs, am procedat 

în raport cu cele de mai sus, astfel încât, pe baza celor desprinse din referatele membrilor comisiei de 

concurs și din propria analiză, aduc la cunoștință cele ce urmează:  

   

I. Îndeplinirea standardelor de ocupare a postului 

Conform referatelor întocmite de fiecare membru al comisiei de concurs, concluziile privitoare 

la îndeplinirea standardelor de ocupare a postului sunt următoarele:  

  

– candidatul ....................……………….. îndeplinește/nu îndeplinește toate standardele de 

ocupare a postului;  
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– candidatul….....................……………. îndeplinește/nu îndeplinește toate standardele de 

ocupare a postului;  

– ………………………………. 

 

II. Punctajele și ierarhia candidaților 

 

Conform referatelor de analiză întocmite de fiecare membru al comisiei de concurs, punctajele 

obținute de către fiecare candidat și ierarhia candidaților sunt următoarele:  

 

 

 

 

Ierarhie candidați  

(în ordinea 

descrescătoare a 

mediei aritmetice) 

Punctaj final 
Medie 

aritmetică* Președinte 

(Membru 1) 
Membru 2 

Membru 

3 

Membru 

4 

Membru 

5 

Candidat 1       

Candidat 2        

Candidat n       

 

* Se obține după formula P(M1) + P(M2) + P(M3) + P(M4) + P(M5) / 5 

 

  

III. Concluzii 

 

Având în vedere cele de mai sus, în calitate de Președinte al comisiei de concurs, constat că d-

l/d-na ...................................................................... îndeplinește toate standardele de ocupare a 

postului și a fost apreciat(ă) drept candidatul cu cele mai bune performanțe. În consecință, recomand 

ca d-lui/d-nei ............................................................. să i se acorde titlul 

de............................................... și, de asemenea, recomand ca d-l/d-na 

...................................................... să ocupe postul ............................................ în cauză.  

 

   Gradul didactic/științific 

     Numele și prenumele 

     Instituția 

 

Semnătură 

  



 

 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 

 
 

 
 
Bd. Victoriei, Nr. 10  
550024 Sibiu, România 
www.ulbsibiu.ro 

 Tel.: +40 269 21.81.65 
Fax: +40 269 21.78.87 

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro 
 

Anexa nr. 14 

Data   

 

Concurs pentru ocuparea postului poz.  .... ..de ...........................................  

Disciplinele ..........................................................................................................,  

Domeniul ………………….. de la Departamentul/Compartimentul ..........................., 

Facultatea/Institutul ………………………….. 

post publicat în Monitorul Oficial nr. ......... din ..............  

 

 

 

DECIZIA 

comisiei de concurs 

 

Comisia de concurs, formată din: 

Președinte: __________________________________ 

Membri: 1. _________________________________  

2.        

3.       

4.        

 

numită prin decizia Rectorului ULBS nr. ______ din _______________, constată următoarele: 

1. La concurs s-au prezentat   candidați: 

a.  _________________________________  

b.  _________________________________  

 

2. Dosarele candidaților conțin documentele conform legislației în vigoare și a prezentei 

metodologii. 

Din dosare rezultă pentru fiecare candidat următoarele: 

a.   

b.   

 

3. Concursul a constat în verificarea dosarelor de înscriere, a gradului de îndeplinire a 

standardelor proprii ULBS/naționale de ocupare a postului vacant/temporar vacant de 

.............................................................., aprobate prin ordin al Ministerului Educației, evaluarea pe 

baza punctajului realizat de candidați, precum și aprecierea prelegerii publice privind cele mai 

semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare al carierei universitare, a 

prelegerii didactice sau probei scrise (acolo unde este cazul). 

4. În concluzie, comisia propune Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu următoarea 

ierarhie  

1.  ,  

2.  , 
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rezultată în urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției 

de_____________________________ poz.________________ disciplinele 

________________________________la departamentul/compartimentul ___________________. 

 

Președintele comisiei 

Funcție, Numele și prenumele  Membri: 

A. Funcție, Numele și prenumele 

B. Funcție, Numele și prenumele 

C. Funcție, Numele și prenumele 

D Funcție, Numele și prenumele  
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Anexa nr. 15 

 

 

 

 

ADRESĂ 

de anunțare a reușitei la concursul de ocupare a postului didactic 

 

Către 

 Dl (Dna) ___________________________ 

 

 

Vă facem cunoscut că în urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului 

vacant/temporar vacant de  ___________________________________________ , poz. ____  

publicat în ____________________________________ nr. din ______ ați fost declarat(ă) reușit(ă). 

 

 

Prorector Programe de Studiu 

Funcție didactică, Numele și prenumele 
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Anexa nr.16 

 

 

FACULTATEA _________________________ 

 

 

L I S T A 

membrilor Consiliului Facultății de __________________ 

ședința din data de_______________________ 

 

 

Ordinea de zi: 

l. Concursuri cadre didactice 

 

Nr. Numele și Prenumele Funcția 

Prezenta 

(prezent, 

absent) 

Vot (pentru, 

abținere, 

împotrivă) 

Semnătura 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

 

Nota:  Tabelul cuprinde toți membrii aleși ai Consiliului facultății;  

 

 

DECAN,  
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Anexa nr.17 

 

Facultatea ................................................................ 

 

 

 

EXTRAS 

 

DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI FACULTĂȚII 

 

Din data de ........................... 

 

 

 Ședința s-a desfășurat în prezența a ............ membri din totalul de ……….. 

 La punctul ........... al ordinii de zi – « Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice » s-a 

pus în discuția Consiliului Facultății concursul de ocuparea postului/posturilor vacant/ temporar 

vacant de......................................, poz........, din cadrul Departamentului/Centrului 

......................................... 

 Discuțiile și exprimarea votului au respectat procedura de lucru în vigoare. 

 Votul Consiliului Facultății, privind aprobarea rezultatelor concursului, exprimat în cadrul 

ședinței, a fost după cum urmează : 

 

NUME SI 

PRENUME 

CANDIDAȚI 

CONSILIUL FACULTĂȚII 

Efectiv 

cadre 

didactice 

Voturi cadre didactice 

Pentru 
Împotriv

ă 
Abțineri 

     

     

     

Total    

 

 Pe baza voturilor exprimate, Consiliul facultății aprobă / nu aprobă rezultatul concursului și 

recomandă ca postul/posturile de……............................, poz. ....., de la 

Departamentul/Centrul................................................................., să fie ocupat de către 

.......................................... 

 

 D E C A N ,  

…………………………………… 
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Anexa nr. 18 

 

Aprobat 

 

Rector 

 

 

 

Vizat, 

Prorector Programe de Studiu 

 

 

 

 

Raportul de oportunitate  

al directorului de departament/școlii doctorale/unității de cercetare 

 

 

Înscrierea/menținerea în indicatorii ARACIS: 

- cu privire la raportul între funcțiile didactice de asistent/lector/șef lucrări și respectiv 

conferențiar/profesor ocupate cu titulari în cadrul domeniului din care fac parte 

disciplinele care compun postul scos la concurs (procentul minim este de 60% asistent 

și lector/șef lucrări, respectiv maxim 40% conferențiar și profesor); 

Optimizarea ponderii de cheltuieli de personal din total cheltuieli (se va utiliza programul 

de evaluare a costurilor pe program) 

Necesitatea postului din perspectiva strategiei de dezvoltare a domeniului. 

Alte argumente pro sau contra 

 

 

 

 

 

Director de departament/ 

Directorul școlii doctorale/ 

Directorul unității de cercetare 

 

 

Vizat, 

 

Decan 

 


