
 
                                                                                                               SE APROBĂ 

                                                                                                                       
                                                                                                                RECTOR, 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   
 
 

            Domnule Rector, 

 

  Subsemnatul(a), ........................................................................................................., 

identificat(ă) prin actul de identitate cu seria şi nr. 

…………………………………………………………….………, solicit angajarea în funcţia de 

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

Departamentul……………………………………………………………..…………., din cadrul Universităţii 

din Piteşti, începând cu data de  ……………………….(prima zi a semestrului următor susținerii 

concursului de ocupare a postului didactic/de cercetare vacant), urmare validării concursului prin 

hotărârea senatului universitar din data de………………………… . Optez pentru funcía de bază la 

Universitate și solicit acordarea indemnizației pentru titlul  științific de doctor conform legislației în 

vigoare 

În vederea completării în mod corespunzător a dosarului personal, anexez prezentei cereri 
următoarele documente: 
 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, precum şi copie de pe certificatul de căsătorie şi certificatul de naştere, conform cu originalul; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, 
copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare, dacă este cazul, 
conform cu originalul; 

 fişa medicală de aptitudini eliberată de medicul de medicină a muncii al Universităţii 
din Piteşti, conform dosarului medical; 

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă şi /sau în specialitatea studiilor, precum şi vechimea în învăţământ, 
dacă este cazul; 

 cazierul judiciar, în original; 

 declaraţia pe propria răspundere privind persoanele aflate în întreţinere în vederea 
acordării deducerii, dacă este cazul; 

 declaraţia pe propria răspundere privind alegerea funcţiei de bază la Universitatea 
din Piteşti, dacă este cazul (calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de 
învăţământ superior sau cu o singură instituţie de cercetare-dezvoltare); 

 2 fotografii recente ¾ pentru întocmirea legitimaţiei de serviciu; 

 contul bancar, în situaţia în care angajatul doreşte să primească salariul prin 
virament bancar ( BRD, BCR, UniCredit Bank); 
 
 
 
                             Data                                                                                      Semnătura 
 
 
                .........................................                                                                .................................. 
                                                                                                     

 
 
                                                                           Aviz de legalitate Comp. Juridic, 
 



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


