
Nr.ARFT/_______/___.___._____ 
(nr. înregistrare Secretariat ARFT) 

 
 
 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

 

 Subsemnatul(a) ______________________, născut/ă la data de ___.___.____, cu domiciliul 
în _______________, str. _________________, nr. _____, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ____, CNP 
________________, absolvent(ă) al/a Facultății de ______________________, specializarea 
_____________________, cu media de licență ____, cu o vechime în muncă de ___ ani, din care în 
cercetare/învățământul superior ___ ani,  vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul 
pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant de ____________________, perioadă 
nedeterminată/determinată, normă ___, domeniul _______________, specializarea _____________, 
în cadrul __________________________________”. 

     Concursul  va avea loc în data de ___.___.____ şi a fost anunţat în ziarul de circulație națională 
_______________ şi la sediul ______________________________________ în data de 
___.___.____. 

      Data:___.___.____                                                                         

                                                                                                                      
<numele și prenumele, semnătura> 

                      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domnului Președinte al Academiei Române Filiala Timișoara  

concurs pentru ocuparea postului de Cercetător ştiinţific gradul ___ 

Domeniul ___________________ 
Specializarea ________________ 
Publicat în ziarul ______________ din data de _____________ şi la sediul centrului. 
 
1. Numele și prenumele  
2. Facultatea absolvită/anul  
3. Studii aprofundate/anul  
4. Doctorat/anul  
5. Titlul tezei de doctorat  
6. Vechime totală în muncă  
7. Vechime în  activitatea de cercetare-

dezvoltare sau în învățământul superior 
 

 
FIŞĂ DE EVALUARE 

prezentarea îndeplinirii standardelor minimale naționale aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale 
și cercetării științifice nr. 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a  atestatului de abilitare 

Anexa nr. ____Comisia _______________ 
 

Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 
realizat 

Punctaj 
minim 

     
     
     
     

 
Centralizarea punctajului:  

Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 
realizat 

Punctaj 
minim 

     
     

Total   
 
 
Data:___.___._____ 
 
 

<numele și prenumele, semnătura> 



 

 

DECLATAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII 

- se scrie integral de mână- 

 

 

                Subsemnatul/Subsemnata __________________________, născut/ă la data de __.__.___, 

în ___________, cu domiciliul în _____________, Str. ____________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. 

___, ap. ___, CNP ______________, declar pe propria răspundere că datele din dosarul depus pentru 

ocuparea postului de ____________________________,  în domeniul ____________________, 

specializarea ______________________, de la „numele centrului/institutului”  din cadrul Filialei  

Timisoara  a Academiei Române, anunţat în ziarul __________________, din data de 

___.___._____ şi la sediul institutului, prezintă propriile mele realizări şi activităţi şi iau la 

cunoştinţă de faptul că, în caz contrar, voi suporta consecinţele declarațiilor în fals, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

Data:____.____._____                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                <numele și prenumele, semnătura> 



 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONF. REGULAMENTULUI (UE) 2016 / 679 

  Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………..domiciliat/ă în ……………… 
…………..născut/ă la data ………………. în localitatea ............................... ……….jud. ………………. 
……………posesor al C.I, seria…….., nr. …..… emisă la data de către…………..la data de ……………. 
având CNP ........................ ……….în calitate de participant/ă la concursul de promovare din ......................  
în ............... ……,  organizat de către…………………………………………………………declar prin 
prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării - CDI, cu sediul secundar in Bucureşti, str. Mendeleev nr.... Sector 1, inclusiv cu 
comunicarea lor, dacă va fi necesar, către alte entităţi (CNATDCU, etc). 

Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de 
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, respectiv: 

Dreptul de acces conform căruia, persoana are dreptul de a obţine o confirmare din partea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, că prelucrează sau nu datele cu caracter personal şi, în caz afirmativ, acces la 
datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate. 

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într- un format 
structurat, utilizat în mod curent şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru 
este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a mă opune prelucrării datelor personale. 
Dreptul la rectificare, se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal 

inexacte. 
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat") însemnând dreptul de a solicita să îmi fie şterse 

datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apare unul din următoarele motive: 
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îmi 
retrag consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare. 

Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contest exactitatea datelor, pe 
o perioadă care permite instituţiei verificarea corectitudinii acestora; prelucrarea este ilegală, iar 
subsemnatul/subsemnata mă opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb, restricţionarea. 
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi 
solicitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetăm determină imposibilitatea stabilirii raporturilor cu privire la 
promovare şi nu este imputabil instituţiei mai sus menţionate.  
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut 
civil, adresă de e-mail, etc.) dacă este cazul mă oblig să informez în scris, în timp util, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 
Totodată am fost informat/ă cu privire la faptul că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului data de din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor.  
 
 
                                     Data                                                                 Semnătura  



Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător ştiinţific gradul ____ 

Centrul/Institutul____________________ 
Domeniul ___________________ 
Specializarea ________________ 
Publicat în ziarul ______________ din data de _____________ şi la sediul institutului. 
Numele și prenumele____________________________ 
 
 

LISTA DE LUCRĂRI 
 

A. Teza (tezele) de doctorat: 
B. Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute, prin care se aduc contribuţii la 

dezvoltarea activităţii profesionale: 
C. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau 

în reviste de specialitate de circulaţie naţională, recunoscute de CNCSIS: 
D. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute 

din ţară şi din străinătate (cu ISI și/sau BDI); Articole/studii publicate în volumele unor 
manifestări ştiinţifice naţionale: 

E. Brevete de invenţie: 
F. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant: 
G. Alte lucrări de cercetare dezvoltare, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea mediului 

ecucaţional/cultural/economic/social, etc. (inclusiv citările). 
 
Notă: 
- fiecare lucrare este prezentată în limba în care a fost publicată; 
- lucrările realizate după acordarea ultimului titlu ştiinţific se vor scrie „  bold”; 
- autorii se vor scrie în ordinea din publicaţie, cu scriere „bold” a candidatului; 
- titlul publicaţiei scris „italic”; 
- editura/revista -  se specifică şi elemente de localizare; 
- intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pag .. - .., numărul total de pagini, respectiv, ... pag. ; 
- anul sau perioada de realizare; 
- în cadrul fiecărui grup de lucrări, acestea sunt prezentate în ordine invers cronologică. 

 
Data:____.____._____ 
 

                                                                                                       <numele și prenumele, semnătura> 
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