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ANUNȚ CONCURS  

SUPLINIRE PLATA CU ORA 
 

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 
 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe 

Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunță organizarea concursului 

privind ocuparea posturilor didactice vacante de către personal didactic asociat, prin plata cu 

ora, conform statului de funcții, anul universitar 2022-2023. 

 
CALENDARUL CONCURSULUI 

Depunerea dosarului 
online 

10 – 11 septembrie 2022, 18:00 
Lect.Univ.Dr. Roxana Vasiliu: vasiliu.roxana@uaic.ro 

Analiza dosarelor 10 – 11 septembrie 2022 (pe parcursul depunerii dosarelor) 

Interviu 
12 septembrie 2022, ora 16:00 
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială (Corp A) 

 
ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR: 

 
1. DOCUMENT DE IDENTITATE în perioada de identitate (carte de identitate sau pașaport, în 

cazul cetățenilor străini); 

2. DOCUMENTE DE STUDII  

a. diplomă de licență; 

b. diplomă de master / studii aprofundate sau adeverință pentru studenții la 

master/studii aprofundate din care să rezulte domeniul de studiu; 

c. diplomă de doctor sau adeverință pentru studenții doctoranzi eliberată de 

școala doctorală din care să rezulte domeniul de doctorat și data înmatriculării; 

d. certificat de absolvire a modului psihopedagogic (Nivel II sau echivalent). 

3. ADEVERINŢA care să ateste FUNCȚIA DIDACTICĂ / DE CERCETARE de bază deținută, 

pentru persoanele care sunt titulare într-o altă instituție de învățământ/cercetare și 

fracțiunea de normă suplinită la universitatea unde este titular; 

4. ACORDUL scris al SENATULUI universității unde este titular, pentru personalul didactic sau 

de cercetare titular într-o altă instituție de învăţământ superior sau de cercetare; 
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5. ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (doar pentru persoanele cu 

funcția de bază într-o instituție de învățământ) și / sau alte documente care stau la baza 

stabilirii vechimii în învățământ; 

6. CONT BANCAR, document oficial din partea băncii în care să fie specificat numărul 

contului (extras de cont), sucursala la care este deschis contul și tipul de cont (cont 

personal, card VISA, card Maestro etc.); contul poate fi deschis / se poate deschide la 

orice instituţie bancară; 

7. CV redactat în limba română (recomandăm model Europass); 

8. DECLARAȚIE, conform modelului atașat, din care să rezulte că activitățile didactice 

desfășurate în calitate de cadru didactic asociat, în sistemul universitar românesc, nu 

depășesc două norme didactice. 

9. DECLARAȚIE, conform modelului atașat, pentru alinierea la prevederile Ordin 1855/2022. 

 
Dosarele deja existente la Serviciul Salarizare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi se actualizează cu documentele care trebuie reînnoite anual (adeverințe de vechime, 
care sunt valabile un an de la eliberare) sau cu alte documente, dacă au survenit 
modificări (acte de identitate, diplome de studii, adeverințe de studii, declarații, cont 
bancar etc.) 
 
Sunt vizate activități didactice la următoarele programe de studii: 

 Sociologie, I.F.; 
 Resurse umane, I.F.; 
 Asistență socială, I.F., I.D.; 
 Sociologia organizațiilor și a resurselor umane, I.F.; 
 Familia și managementul resurselor familiale, I.F.; 
 Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor, I.F.; 
 Supervizare și planificare socială, I.F. 


