Dosar de angajare – PLATA CU ORA (persoane care NU au avut niciodată calitatea de cadre
didactice asociate/angajați UBB ) :
copia actul de identitate,
Curriculum Vitae,
copii ale actelor de studii (diplomă de bacalaureat, de licență, masterat, doctorat sau
adeverință care atestă calitatea de student doctorad),
copia certificatului de naştere,
adeverinţă de vechime,
codul IBAN eliberat de una din următoarele instituţii bancare: BT, BRD, BCR,
BancPost, CEC Bank, Unicredit Tiriac, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING Bank, OTB
Bank, Garanti Bank),
fişa personală (formular tip, se găseşte la DRU) completată,
declaraţia pentru stabilirea deducerii personale – numai în situaţia persoanelor care nu
au alt loc de muncă (formular tip, se găseşte la DRU),
Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul),
Decizie de pensionare/cupon de pensie (dacă este cazul),
Adeverință care atestă calitatea de student, masterand sau doctorand (dacă este cazul),
Declarație pe proprie răspundere din care rezultă că veniturile lunare brute cumulate,
sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată (formular tip) – se
completează lunar de către persoanele care lucrează și la alți angajatori și realizează în
UBB venituri lunare mai mici decât salariul minim pe economie,
fişa de aptitudine, eliberată de un Cabinet de medicina muncii.
Dosar de angajare – PLATA CU ORA (persoane care au mai avut calitatea de cadre didactice
asociate/angajați UBB):
copia actul de identitate,
copii ale actelor care dovedesc studiile absolvite după ultima
angajare/colaborare cu UBB,
adeverinţă de vechime,
codul IBAN eliberat de una din următoarele instituţii bancare: BT, BRD, BCR,
BancPost, CEC Bank, Unicredit Tiriac, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING Bank,
OTP Bank, Garanti Bank) – doar dacă este altul decât cel în care au fost virate
drepturile salariale la ultima angajare/colaborare;
Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul),
Decizie de pensionare/cupon de pensie (dacă este cazul),
Adeverință care atestă calitatea de student, masterand sau doctorand (dacă este
cazul),
Declarație pe proprie răspundere din care rezultă că veniturile lunare brute cumulate,
sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată (formular tip) - se
completează lunar de către persoanele care lucrează și la alți angajatori și realizează în
UBB venituri lunare mai mici decât salariul minim pe economie,
fişa personală (formular tip, se găseşte la DRU) completată,
declaraţia pentru stabilirea deducerii personale – numai în situaţia persoanelor care
nu au alt loc de muncă (formular tip, se găseşte la DRU),
fişa de aptitudine, eliberată de un Cabinet de medicina muncii.
Acordul scris al Senatului Universității pentru personalul didactic titular într-o altă universitate.
Aprobarea Consiliului Facultății pentru angajarea specialiștilor cu valoare științifică și
profesională recunoscută în domeniu din țară sau din strainatate.
Pentru cadrele didactice din străinătate - certificatul de inregistrare eliberat de Serviciul Imigrări.

