
DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a)  …………………………………..,  născut(ă)  la  data  de  ……….…………, 

absolvent(ă)  al(a)  Facultăţii  de  ……………………………….…………………..,specializarea 

…………………………….……..,  din anul  …………..,  cu media  ……..…… la examenul  de 

diplomă/licenţă şi ……… media generală a anilor de studii,   vă rog să binevoiţi  a-mi aproba 

înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de …………………… poziţia ……..., din statul 

de  funcţiuni  pentru  anul  univ.  …………..…………………..………,  departamentul 

……………………………………………………………….,Facultatea …………….…………… 

………………………................... . 

Menţionez că sunt doctor confirmat prin O.M ………………………….………, în domeniul de 

doctorat……………..………………………………………………………………………………

Menţionez că sunt student doctorand  confirmat prin adeverinţa nr. ……………………………..

        SEMNĂTURA___________________

 



DECLARAŢIE,

Subsemnatul/subsemnata ____________________________________, cu domiciliul în judeţul

_________________ municipiul/oraşul/comuna _______________________ satul __________

__________________sectorul_________  cod  poştal  _________________  strada 

__________________________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. _____ telefon/fax

__________________ e-mail_______________________, posesor al (BI/CI) seria _______ nr.

____________, candidat/candidată la concursul pentru ocuparea postului de _______________ 

poziţia ________ din statul de funcţii al Departamentului ______________________________

___________________ Facultatea ___________________________________ , declar pe propria 

răspundere,  cunoscând  prevederile  Codului  Penal,  privind  falsul  în  declaraţii,  că  toate 

informaţiile din dosarul meu de concurs sunt reale, iar realizările prezentate nu sunt un plagiat, 

fiind creaţia mea personală.

Data ……………..

                                                     SEMNĂTURA_________________



DECLARAŢIE,

Subsemnatul/subsemnata ____________________________________, cu domiciliul în judeţul

_________________ municipiul/oraşul/comuna _______________________ satul __________

__________________sectorul_________  cod  poştal  _________________  strada 

__________________________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. _____ telefon/fax

__________________ e-mail_______________________, posesor al (BI/CI) seria _______ nr.

____________, candidat/candidată la concursul pentru ocuparea postului de _______________ 

poziţia ________ din statul de funcţii al Departamentului ______________________________

___________________ Facultatea ___________________________________ , declar pe propria 

răspundere,  cunoscând  prevederile  Codului  Penal,  privind  falsul  în  declaraţii,  că  în  cazul 

câştigării concursului mă voi afla/nu mă voi afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 

Legea nr.1/2011, art.295 (4). 

Precizez că am luat la cunoştinţă despre componenţa comisiei de concurs aprobată de Senatul 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, din data de __________________________________.

Data ……………..

                                                     SEMNĂTURA_________________



UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Facultatea...................................................................................................
Departamentul ……………………………………..........................................…
Concurs pentru ocuparea postului de …………….., poz. .........

FIŞA DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocupare posturi didactice pe periodă determinată

I. DATE DESPRE CANDIDAT 
NUME________________________________PRENUME_______________________________________ 
Postul pentru care candidează _________________________
Catedra/Departamentul_________________________________ Poziția în Statul de funcțiuni _________ 
Facultatea_____________________________________________________________________________ 

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE CONCURS 
1.DOCTORAT
Doctor_____________________________________ Confirmat prin O.M._________________________ 
Student doctorand__________________________________adeverinţa nr.________________________

2.  Îndeplinirea  condiţiilor  privind  ocuparea  funcţiilor  didactice  vacante,  prevăzute  la  cap.III 
(art.6-7) din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice de asistent şi şef lucrări/lector 
pe perioadă determinată a  Universităţii  “Dunărea de Jos” din Galaţi :

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      ...................................................................................................................................................
(2) ...................................................................................................................................................
     ....................................................................................................................................................
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ...................................................................................................................................................
(4) ...................................................................................................................................................
     ....................................................................................................................................................
(5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ...................................................................................................................................................
(6) ...................................................................................................................................................
     ....................................................................................................................................................

Semnătura _________________


