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METODOLOGIA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 
DIDACTICE SIDE CERCETARE VACANTE DIN CADRUL UNIVERSTATII 

,PETRE ANDREI" DIN IASI 

I. Etapa preliminara: 

1.1 Posturile didactice din Universitatea "Petre Andrei" din la~i se ocupa prin concurs organizat 

in conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, Ordonanta de urgenta nr. 92/2012 privind 

luarea unor masuri in domeniul invatamantului ~i cercetarii, ordinul Ministerului Educatiei prin care se 

aproba standardele minimale ~i obligatorii pentru inscrierea Ia concursul de ocupare a posturilor 

didactice ~ide cercetare din invatamantul superior (conform articolului 219 alin. l, litera a din Legea 

Educatiei nr. 1/2011) - Ordinul nr. 4204 din I 5 iulie 20 I 3 privind modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, I 8, 

I 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 I, 33, 34 $i 35 Ia ordinul ministrului educafiei, cercetarii, tineretului $i 
sportului nr. 6560/20I 2 privind aprobarea standardelor minimale necesare ~i obligatorii pentru 
conferirea tit/uri/or didactice din invajamdntul superior ~i a grade/or profesionale de cercetare
dezvoltare, Rectificarea din 8 august 2013 Ia Ordinul ministrului educafiei nafionale $i al ministrului 
delegat pentru invafamdnt superior, cercetare $fiinfifica $i dezvoltare tehnologica nr. 4204120I 3, 

Ordinul nr. 5310 din 20 august 2012 pentru recunoa~terea dreptului cadrelor didactice care detin titlul 

de profesor universitar/conferentiar universitar de a participa Ia concursurile organizate in vederea 

ocuparii unor posturi in invatamantul superior -, Hotararea de guvern nr. 457/4.05.20 II privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante 

din invatamantul superior, HG nr. 36/06.02.2013 de modificare a HG 457/20 II , Legea 319/2003 ~i 

Carta Universitatii "Petre Andrei" din Ia~i. 

1.2 Angajarea pe perioada nedeterminata pe posturile didactice sau de cercetare vacante este 

posibila numai prin concurs organizat de institutia de invatamant superior acreditata, dupa obtinerea 

titlului de doctor. Concursul este valabil numai pentru institutia organizatoare. Concursul pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoana 

care indepline~te standardele minime ~i obligatorii pentru inscrierea Ia concursul de ocupare a 



anterioare, cu respectarea re~lementarilor legale de Ia acel moment, se aplica prevederile Ordinului nr. 
5310 din 20 august 2012. 

1.3 Posturile didactice vacante de lector universitar, conferentiar universitar, profesor 

universitar, pot fi ocupate temporar de catre personal didactic titular sau personal didactic asociat, prin 

plata cu ora. Postul de profesor asociat invitat poate fi ocupat pe termen determinat de catre speciali~ti 

recunoscuti in domeniu din tara sau strainatate. 

1.4. Angajarea cu durata determinata se face pe o durata de maximum 3 ani . Studentii -

doctoranzi fac exceptie de Ia aceasta prevedere, ace~tia putand fi angajati pe o perioada de maximum 5 

ani. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, institutia de invatamant superior poate decide 

reinnoirea contractelor de munca pe perioada determinata incheiate cu personalul didactic ~i de 

cercetare in urma sustinerii unui concurs. In acest caz institutia va avea in vedere necesarul de personal 

didactic ~i rezultatele profesionale personale obtinute de angajati evaluate conform unui set de 

standarde stabilite de Senatul universitatii. 

Concursurile pentru ocuparea unor posturi de asistent cercetare ~i de asistent universitar pe 

perioada determinata vor respecta standardele stabilite de legislatia in vigoare ~i de prezenta 

metodologie pentru posturile pe durata nedeterminata scoase Ia concurs, cu exceptia criteriului privind 

detinerea diplomei de doctor. 

1.5. Senatul Universitatii " Petre Andrei" din la~i poate aproba, in cazul in care necesitatile 

academice o reclama, invitarea unor cadre didactice universitare ~i a altor speciali~ti cu valoare 

recunoscuta In domeniu, din tara sau din strainatate, in calitate de cadre didactice universitare asociate 

invitate pe o durata determinata. In cazul speciali~tilor tara grad didactic universitar recunoscut in tara, 

Senatul va aproba, prin evaluare, gradul didactic corespunzator performantei, In conformitate cu 

standardele nationale. 

1.6. Posturile didactice rezervate, vacante sau temporar vacante vor fi acoperite cu prioritate de 

personal didactic titular al institutiei sau de cadre didactice asociate in regim de cumul sau plata cu ora. 

1.7. Pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatii trebuie sa fie absolventi cu 

diploma de licenta sau cu diploma echivalenta acesteia a unei institutii de invatamant superior, ori a 

unei institutii academice postuniversitare, ~i sa detina diploma de doctor. 0 alta conditie este absolvirea 

cursurilor organizate de Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic sau o alta forma de 

pregatire simi lara in conformitate cu Legea Educatiei Nationale numarul I din ianuarie 20 II sau 

legislatia in vigoare. 

1.8. Conform articolului 294 alin. (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1 /2011 , Ia concursul 

conditie sociala sau economica. 

1.9. Nu pot fi implicate in concurs (Ia nivel de comisii , comisii care se ocupa d 
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contestatiilor, structuri responsabile de numirea comisiilor de examinare sau de rezultatele evaluarii) 

persoanele care sunt soti, afini sau rude de pana Ia gradul al Ill-lea cu unul sau mai multi dintre 

candidati, persoane care sunt angajate in aceea~i institutie cu un candidat care detine functie de 

conducere ~i fata de care sunt subordonati ierarhic sau se afla in una din situatiile mentionate Ia art. 6 

aliniamentul 2 al Metodologiei- cadru de concurs aprobata prin HG 457/4.05.20 II. 

1.1 0. In cazul in care, dupa ca~tigarea concursului, unul dintre candidatii Ia concursul pentru 

ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante se afla in una din situatiile prevazute de articolul 

1.9. al prezentei metodologii ~i de articolul 295 alin. (4) din Legea Educatiei Nationale nr.l/20 II , 

numirea pe post a candidatului se va amana pana Ia solutionarea situatiei de incompatibilitate. 

Conducerea universitatii va comunica MEN in terrnen de 2 zile lucratoare de Ia solutionarea situatiei 

modalitatea de solutionare aplicata. 

II. Scoaterea Ia concurs a posturilor didactice: 

2.1 Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de catre directorul 

departamentului care are in structura sa postul prin intocmirea unui referat. Acest document prime~te 

avizul Consiliului departamentului ~i al Consiliului facultatii. 

2.2. lnstitutia poate organiza concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai 

in conditiile in care acesta este declarat vacant conform statului de functiuni intocmit anual. Un post 

poate fi de asemenea vacantat pe parcursul anului universitar prin incetarea contractului de munca sau 

prin transferul persoanei care ocupa acel post pe un alt post din cadrul institutiei ca urmare a ca~tigarii 

unui concurs. Posturile didactice ~i de cercetare nu pot fi scoase Ia concurs prin transformarea unui post 

ocupat intr-un post de rang superior. 

2.3. Universitatea ,Petre Andrei" din la~i poate organiza concurs numai pentru acele posturi 

didactice sau de cercetare avizate de Ministerul Educatiei Nationale spre a fi publicate in Monitorul 

Oficial al Romaniei, partea a Ill-a. In acest sens institutia va transmite Ministerului Educatiei lista 

posturilor propuse spre a fi scoase Ia concurs in primele 30 de zile de Ia inceputul fiecarui semestru. 

2.4. Procedura prin care se stabile~te lista posturilor vacante este urmatoarea: 

a. intocmirea unui referat privind lista posturilor vacante de catre directorul 

departamentului I Decanul facultatii; 

b. avizarea referatului de catre Consiliul Departamentului ~i de catre Consiliul 

Facultatii; 

c. aprobarea listei posturilor scoase Ia concurs de catre Decanul facultatii; 

d. aprobarea listei posturilor de catre consiliul de administratie al institutiei de 

invatamant superior conform art. 213 alin. ( 13) din Legea Educatiei Nationale nr. 1; 



Decan, listele cu posturile didactice vacante se transmit Ia Prorectorat. 

2.6. Senatul Universitatii ~i Consiliul de administratie analizeaza listele cu posturile didactice ~i 

de cercetare propuse spre a fi scoase Ia concurs de catre facultati ~i departamente. Listele cu posturile 

didactice aprobate spre a fi scoase Ia concurs trebuie definitivate In eel mult 25 de zile de Ia lnceperea 

semestrului ~i transmise Ministerului Educatiei Nationale In termenul prevazut In HG 45714.05.2011 

(primele 30 de zile calendaristice de Ia lnceperea fiecarui semestru). 

2.7. Lista cu posturile didactice ~i de cercetare vacante va fi publicata In Monitorul Oficial al 

Romaniei - partea a lil-a, pe pagina principala a site-ul web al institutiei, pe site-ul web specializat 

administrat de catre Ministerul Educatiei Nationale. De asemenea institutia poate anunta concursul 

pentru posturi ~i prin publicarea In mass-media, In publicatii ~tiintifice nationale ~i internationale, pe 

site-uri web specializate In publicarea ofertelor de locuri de munca ~.a. Fiecare secretariat va afi~a Ia 

avizier o fotocopie a Monitorului Oficialln care este publicata lista posturilor scoase Ia concurs. 

2.8. Anuntul privind concursurile pentru posturile didactice ~ide cercetare vacante se publica cu 

eel putin 2 luni lnaintea desta~urarii primei probe de concurs. In vederea publicarii anuntului In 

Monitorul Oficial institutia va transmite Ministerului Educatiei Nationale In termen de maximum 30 de 

zile de Ia lnceperea fiecarui semestru urmatoarele documente: 

a. lista posturilor didactice ~i de cercetare propuse spre a fi scoase Ia concurs ~i 

structura acestora, semnata ~i ~tampilata de Rector; 

b. extrasele din statele de functiuni care cuprind posturile scoase Ia concurs semnate de 

catre Rector, Decan ~i Directorul departamentului ~i ~tampilate; 

c. declaratia pe propria raspundere a Rectorului prin care atesta faptul ca posturile 

didactice pentru care se organizeaza concurs au In structura lor numai discipline din 

planurile de lnvatamant ale specializarilor I programelor de studii lnfiintate legal 

(inclusiv ca forma de lnvatamant ~i loc de desra~urare) - exclusiv pentru posturile 

didactice; 

d. metodologia privind organizarea concursurilor pentru posturi a institutiei. 

2.9. Conducerea institutiei va asigura publicarea pe site-ul web specializat administrat de MEN 

a urmatoarele informatii: 

a. descrierea postului scos Ia concurs; 

b. atributiilelactivitatile aferente postului scos Ia concurs, racandu-se referire inclusiv Ia 

norma, tipuri de activitate incluse In norma didactica I de cercetare; 

c. salariul minim de lncadrare a postului Ia angajare; 

d. calendarul concursului; 
e. tematica probelor de concurs sau tematica din care comisia de concurs va selecta 

subiectul probei efective; 

f. descrierea procedurii de concurs; 

g. opis-ul documentelor care trebuie incluse In dosarul de concurs; 

h. adresa po~tala Ia care poate fi transmis dosarul de concurs; 
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2.1 0. Anunturile pentru posturile de profesor, conferentiar, cerceti'itor ~tiintific grad I ~~ 

cerceHitor ~tiintific grad II vor fi publicate in limba romana ~i in limba engleza. 

2.11. Conducerea facultatilor din cadrul Universitatii , Petre Andrei" din Ia~i va dispune 

elaborarea documentelor centralizatoare care vor cuprinde informatiile prevazute Ia art. 2.9, pozitiile a, 

b, c, d, e ~i le vor transmite in format electronic Biroului Prorectorului in termen de maximum 20 de 

zile de Ia inceperea fiecarui semestru. Acestea vor fi postate pe site-ul web specializat pe care il 

administreaza MEN cu eel putin 2 luni inainte de desfii~urarea primei probe de concurs, imediat dupa 

publicarea listei posturilor didactice ~ide cercetare vacante in Monitorul Oficial. 

2.12. Perioada de inscriere Ia concurs are o durata de 45 de zile. Aceasta debuteza in momentul 

publicarii listei posturilor didactice ~i de cercetare vacante in Monitorul Oficial, partea a III-a, ~i se 

incheie cu 15 zile calendaristice inainte de desfii~urarea primei probe de concurs. Fiecare candidat va 

depune (direct sau prin servicii po~tale sau de curierat rapid care permit confirmarea primirii) cu numar 

de inregistrare dosarul de inscriere Ia Rectorat, dupa obtinerea vizei Secretarului ~ef al universitatii cu 

privire Ia completitudinea dosarului. 

2.13. In termen de 5 zile lucratoare dupa finalizarea termenului pentru inscrieri, institutia va 

transmite in vederea publicarii pe site-ul specializat administrat de MEN ~i pe site-ul propriu 

urmatoarele documente pentru fiecare dintre candidatii inscri~i , cu respectarea prevederilor legale 

privind protectia datelor cu caracter personal: 

a. CV-ul candidatilor; 

b. Fi~a de verificare a indeplinirii criteriilor minimale. 

2.14. Derularea concursului Ia nivelul institutiei se incadreaza in termenul de 45 de zile de Ia 

data incheierii perioadei de inscriere Ia concurs. Conform Legii 319/2003 pentru posturile de cercetare 

durata ~i finalizarea concursurilor este de 30 de zile de Ia data incheierii inscrierii Ia nivelul comisiei de 

concurs, ~ide 45 de zile Ia nivelul institutiei . 

III. Conditii de participare Ia concursul de ocupare a posturilor didactice 
scoase Ia concurs: 

3.1. Prezenta metodologie stabile~te standardele minimale ale universitatii cu privire Ia 

ocuparea posturilor didactice ~ide cercetare pentru urmatoarele functii: 

../ asistent universitar; 

../ lector universitar; 

../ conferentiar universitar; 

../ profesor universitar; 

../ asistent de cercetare; 

../ cercetator ~ti inti fie; 

../ cercetator ~tiintific gradul HI ; 

../ cercetator ~tiintific gradulll; 

../ cercetator ~tiintific gradull. 
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3.2. Candidatii Ia postul de asistent cercetare trebuie sa detina diploma de doctor, sa aiba 

publicata minimum I lucrare In specialitatea postului ~i sa fi participat Ia eel putin o manifestare 

~tiintifica. Studentii doctoranzi pot participa Ia concursurile pe perioada determinata pentru posturile de 

asistent de cercetare. In aceasta situatie contractu! de munca at persoanelor care ocupa postul de 

asistent de cercetare pe perioada determinata lnceteaza de drept Ia lmplinirea termenului de 5 ani de Ia 

numirea pe post, daca In acesta perioada nu sese face dovada obtinerii titlulului de doctor. 

3.3. Candidatii Ia postul de asistent universitar I cercetator ~tiintific trebuie sa fi demonstrat pe 

parcursul anilor de studii aptitudini In ceea ce prive~te cercetarea ~tiintifica prin comunicari Ia 

conferinte ~tiintifice, implicarea In activitatea de cercetare a departamentului ~i publicarea de lucrari In 

reviste de specialitate. Activitatea lor In domeniul cercetarii ~tiintifice trebuie sa fie demonstrata prin 

participarea, cu doua comunicari, Ia eel pufin doua conferinfe ~tiintifice ~i prin publicarea a eel pufin 

doua lucrari ~tiintifice in reviste de specialitate. Calitatile lor didactice trebuie sa fie retlectate de 

rezultatele evaluarilor anuale. Pentru candidatii care provin din afara lnvatamantului superior, In scopul 

evaluarii se vor lua In considerare activitatile didactice prestate In regim de cumul sau de plata cu ora. 

Media genera/a a candidatului pe parcursul ani/or de studiu ~i Ia licenfa trebuie sa fie de minimum 
opt. 

Conform articolului II alin. (2) din Hotararea de guvern nr. 45714.05.2011 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante din 

lnvatamantul superior, pentru ocuparea functiei de asistent universitar pe durata nedeterminata este 

necesara definerea diplomei de doctor ~i lndeplinirea standardelor fixate de Senatul universitatii, tara 

conditii de vechime. Persoanefe care nu de{in funcfia de doctor nu pot ocupa funcfia de asistent 
universitar pentru o perioada cumufata mai mare de 5 ani. Dupa aceasta perioada contractu! de 
munca al persoanei inceteaza de drept. Contractu! pe perioada determinata lncheiat lntre universitate ~i 

membrii personalului didactic ~i de cercetare In urma unui concurs poate fi relnnoit In functie de 

necesarul de personal ~i de resursele financiare at institutiei. In acest caz personalul va fi evaluat In 

baza rezultatelor profesionale obtinute, conform criteriilor adoptate de Senatul Universitatii "Petre 

Andrei" din la~i. 

Conform articolului 301, alineatul (7) din Legea educatiei nationale, ,funcfiile de cercetare de 

cercetator ~tiinjific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care dejin func{ia de doctor". 

Functia de cercetator ~tiintific este echivalenta celei de asistent universitar. 

3.4. Candidatii Ia postul de lector universitar I ~ef de lucrari I cercetator ~tiintific gradul Ill 

trebuie sa fie doctori in ramura de ~tiinja corespunzatoare postului pentru care candideaza, sa aiba 

publicate minimum ~ase lucrari (articofe, studii) in specialitatea postului, din care minimum doua ca 
prim autor, in reviste I anale de specialitate recunoscute. Media genera/a a candidatului pe parcursul 

ani/or de studiu ~i Ia licenja trebuie sa fie de minimum opt. 
Conform articolului II, alineatul (3) din HG nr. 45714.05.20 II privind aprobarea Met..Q.dQ]ogiei-

~-;:: 

cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante din lnvata , ~ %&;~ 
candidatii Ia functia de lector universitar trebuie sa detina diploma de doctor. .. ~~~<;--' ~~?\; 

Conform articolului 12a din HG 457104.05.2011 una dintre conditiile ...,""-.&u ;,fl:J~i~a ~!~~ 
perioada nedeterminata a unei functii de cercetare este detinerea diplomei de doctor ~~S 1Jl~Af'/ ~ .~ 
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Candidatii Ia functiile de lector un iversitar care provin din afara lnvatamantului superior, 

trebuie sa dea dovada de aptitudini didactice ~i sa sustina o prelegere publica sau o alta proba practica 
simi lara stabilita de comisia de examinare. 

Candidatii vor verifica lndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor In concurs 

prevazute de Metodologia concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante din 

cadrul Universitatii ,Petre Andrei" din la~i prin completarea ~i semnarea fi~ei de verificare. 
Documentul va fi inclus In dosarul de lnscriere. 

3.5. Candidatii pentru postul de conferentiar universitar I cercetator ~tiintific gradul II ~i de 

profesor universitar I cercetator ~tiintific gradul I trebuie sa detinii titlul de doctor in ~tiinfa 

corespunziitore postului sau intr-o ramurii inruditii. 

Conditiile pentru lnscrierea Ia concursul pentru ocuparea unui post didactic de conferentiar 

universitar I cercetator ~tiintific gradul II I profesor universitar I cercetator ~tiintific gradul I sunt 

urmatoarele: 

detinerea diplomei de doctor; 

lndeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

functiei didactice de profesor I conferentiar universitar, stabilite de Ordinul nr. 4204 din 

15 iulie 2013 privind modijicarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

3 I , 33, 34 ~i 35 la ordinul ministrului educajiei, cercetiirii, tineretului ~i sportului nr. 

6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare ~i obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din invafamdntul superior ~i a grade/or profesionale de 

cercetare-dezvoltare ~i de Rectijicarea din 8 august 2013 Ia Ordinul ministrului 

educaJiei naJionale ~i al ministrului delegat pentru inviijiimdnt superior, cercetare 

~tiinJificii ~i dezvoltare tehnologicii nr. 420412013. 
Standardele aferente functiei de conferentiar I cercetator ~tiintific gradul II I profesor universitar 

I cercetator ~tiintific gradul I sunt cerinte minime ~i obligatorii pentru lnscrierea Ia concursul pentru 

ocuparea functiilor respective. Standardele universitatii nu pot deroga de Ia standardele minimale 

nationale aprobate prin Ordinul nr. 4204 din 15 iulie 2013 privind modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 

19, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 33, 34 ~i 35 Ia ordinul ministrului educatiei , cercetarii, tineretului ~i 

sportului nr. 656012012 ~i de Rectificarea din 8 august 2013 Ia Ordinul ministrului educatiei nationale 

~i al ministrului delegat pentru lnvatamant superior, cercetare ~tiintifica ~i dezvoltare tehnologica nr. 

420412013. Standardele universitiilii sunt superioare sau eel pufin egale standardelor minimale 

nafionale. 
0 conditie importanta pentru candidatii Ia postul de conferentiar I profesor universitar este 

vizibilitatea ~i impactul Ia nivelul international dovedite prin includerea In bazele de date internationale 

reprezentative ~i prin contractele I granturi le obtinute Ia diverse competitii internationale. 

Candidatii vor verifica lndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor In concurs 

prevazute de Ordinul nr. 4204 din 15 iulie 2013 privind modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25 , 



Universitatii , Petre Andrei" din la~i prin completarea ~i semnarea fi~ei de verificare. Documentul va fi 
inclus In dosarul de lnscriere. 

3.6. Dupa depunerea dosarelor de inscriere, fi~ele de evaluare a lndeplinirii standardelor 

completate de candidati ~i continutul dosarului va fi verificat de catre Directorul Departamentului ~i 

Departamentul Juridic. Ace~tia vor certifica prin aviz comun lndeplinirea conditiilor de lnscriere de 

catre candidati. Avizul este comunicat candidatului Ia maximum 48 de ore de Ia emiterea sa, cu eel 

putin 5 zile lucratoare lnainte de data stabilita pentru prima proba de concurs. Candidatii care 

lndeplinesc conditiile de lnscriere Ia concurs vor fi invitati ulterior Ia sediul institutiei pentru a sustine 
probele de concurs. 

3.7. La lndeplinirea termenului de patru ani de Ia intrarea In vigoare a Legii educatiei nationale, 

contractele de munca ale persoanelor care ocupa functia de asistent universitar, cercetator ~tiintific, 

lector universitar sau o functie didactica sau de cercetare superioara ~i nu au obtinut diploma de doctor 
lnceteaza de drept. 

IV. inscrierea Ia concursul pentru ocuparea posturilor didactice scoase Ia 
concurs: 

4.1 Inscrierea Ia concursul pentru ocuparea posturilor didactice din lnvatamantul superior 

scoase Ia concurs se face In baza unui dosar de lnscriere. Candidatii vor obtine de Ia Secretarul ~ef al 

universitatii viza care certifica completitudinea dosarului vor solicita lnregistrarea cererii de lnscriere Ia 

Rectoratul universitatii ~i vor depune dosarul de concurs Ia secretariatul facultatii. 

4.2 Dosarul de lnscriere pentru posturile de asistent universitar, lector universitar, asistent 

cercetare, cercetator ~tiintific, cercetator ~tiintific gradul III , trebuie sa contina: 

I. cerere de lnscriere Ia concurs semnata de candidat care include o declaratie pe propria 

raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate In dosar; cererea va fi adresata 

Rectorului ~iva trebui sa obtina ~i avizjuridic; 

2. propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului din punct de vedere 

didactic (pentru posturile didactice) cat ~i din punct de vedere al activitatilor de 

cercetare (maximum I 0 pagini) redactata de catre candidat; 

3. curriculum vitae Europass In format tiparit ~i electronic; 

4. lista lucrarilor candidatului In format tiparit ~i In format electronic; 

5. fi~a de verificare a lndeplinirii standardelor universitatii de prezentare Ia concurs 

completata ~i semnata de catre candidat (formatul standard aprobat de Senatul 

universitatii); 

6. copie legalizata dupa diploma de doctor sau atestat de recunoa~tere sau echivalare a 

acesteia In cazul In care diploma originala nu este recunoscuta In Romania I adeverinta 

care sa ateste statutul de doctorand (In cazul candidatilor Ia postul de asiste ~t'il( 

~- n --1 '" ,, ... ~ t-'~ ( ~ 
~ ~0 r--.._ <.1n ~ 

... "' ~·:•· ...... .1.\:(· 

~ ~ ~i .• ~ti~ri ;: ~ 
?:),.-~ ~- ~'"'~/! o <I 
~~~ \;ry J ~/) 
~ ~:·.(>~ ()~ 't;} 
~ot/ !~e ~~ ~?/. 
~'-~~ 

pe perioada determinata); 
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7. rezumatul In limba romana ~i lntr-o limba de circulatie intemationala a tezei de 

doctorat de maximum o pagina (pentru fiecare dintre cele doua variante); 

8. declaratie pe proprie raspundere a candidatului In care semnaleaza situatiile de 

incompatibilitate In care s-ar afla In cazul ca~tigarii concursului sau I ipsa acestor situatii 

de incompatibilitate conform prevederilor din Legea nr. I a Educatiei Nationale; 

9. fotocopii dupa alte diplome care atesta studiile candidatului; 

I 0. fotocopie dupa cartea de identitate; In cazul In care candidatul nu are carte de 

identitate se va ata~a fotocopie dupa pa~aport sau alt document de identitate lntocmit cu 

scopul de a echivala cartea de identitate sau pa~aportul; 

II. fotocopie dupa documentele care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie 

sau dovada schimbarii numelui (daca este cazul); 

12. maximum I 0 publicatii, brevete sau alte lucrari considerate de catre candidat ca fiind 

cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii In format electronic*. 

13. fotocopie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau echivalenta; 

14. fotocopie dupa foaia matricola I suplimentulla diploma de licenta; 

15. fotocopie legalizata dupa certificatul de na~tere; 

16. fotocopie a certificatului de absolvire a cursurilor Departamentului de Pregatire a 

Personalului Didactic sau a unui document similar recunoscut de Ministerul Educatiei; 

17. dovada achitarii taxei de lnscriere Ia concursul de ocupare a postului didactic sau de 

cercetare vacant; 

18. dovada achitarii taxei de sustinere a concursului pentru ocuparea postului didactic 

sau de cercetare vacant; 

19. dosar plic. 

4.3. Dosarul de lnscriere pentru posturile de conferentiar universitar, profesor universitar, 

cercetator ~tiintific gradul I, cercetator ~tiintific gradul II, trebuie sa contina urmatoarele documente: 

I. cerere de lnscriere Ia concurs semnata de candidat care include o declaratia pe propria 

raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate In dosar; cererea va fi adresata 

Rectorului ~iva trebui sa obtina ~i avizjuridic; 

2. propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului din punct de vedere 

didactic (pentru posturile didactice) cat ~i din punct de vedere al activitatilor de 

cercetare (maximum I 0 pagini) redactata de catre candidat; 

3. curriculum vitae Europass In format tiparit ~i electronic 

4. lista lucrarilor candidatului In format tiparit ~i In format electronic: 

5. fi~a de verificare a lndeplinirii standardelor universitatii de prezentare Ia concurs 

completata ~i semnata de catre candidat candidat (formatul standard aprobat de Senatul 

universitatii); 
6. fotocopie legalizata a diplomei de doctor sau atestat de recunoa~tere sau echivalare a 

7. 
de maximum 1 pagina pentru fiecare limba; 
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8. declaratie pe proprie raspundere a candidatului In care semnaleaza situatiile de 

incompatibilitate In care s-ar afla In cazul ca~tigarii concursului sau I ipsa acestor situatii 

de incompatibilitate conform prevederilor Legii nr. I a Educatiei Nationale; 

9. a) numele ~i adresele de contact a eel putin trei personalitati din domeniul respectiv (din 

afara institutiei) din tara sau din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de 

recomandare cu privire Ia calitatile profesionale ale candidatului Ia postul de 

conferentiar universitar ~i cercetator ~tiintific gradulll; 

b) numele ~i adresele de contact a eel putin trei personalitati din domeniul respectiv din 

strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare cu privire Ia calitatile 

profesionale ale candidatului Ia postul de profesor universitar ~i cercetator ~tiintific 

gradul I; 

I 0. fotocopii dupa alte diplome care atesta studiile candidatului; 

II. fotocopiecopie dupa cartea de identitate; In cazul In care candidatul nu are carte de 

identitate se va ata~a fotocopie dupa pa~aport sau alt document de identitate lntocmit cu 

scopul de a echivala cartea de identitate sau pa~aportul; 

12. fotocopie dupa documentele care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau 

dovada schimbarii numelui (daca este cazul); 

13. maximum I 0 publicatii, brevete sau alte lucrari considerate de catre candidat ca fiind 

cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii In format electronic*. 

14. fotocopie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau echivalenta; 

15. fotocopie legalizata dupa foaia matricola I suplimentulla diploma de licenta; 

16. fotocopie legalizata dupa certificatul de na~tere; 

17. fotocopie a certificatului de absolvire a cursurilor Departamentului de Pregatire a 

Personalului Didactic sau a unui document similar recunoscut de Ministerul Educatiei; 

18. dovada achitarii taxei de lnscriere Ia concursul de ocupare a postului didactic sau de 

cercetare vacant; 

19. dovada achitarii taxei de sustinere a concursului pentru ocuparea postului didactic sau de 

cercetare vacant; 

20. dosar plic. 

4.4. CY-ul candidatului va contine informatii privind studiile efectuate, diplomele obtinute, 

experienta profesionala, locurile de munca relevante, precum ~i premiile ~i alte dovezi de recunoa~tere 

a contributiilor ~tiintifice ale acestuia. In cazul In care exista proiecte sau granturi , In CV se vor 

prezenta date privind proiectele de cercetare-dezvoltare pe care candidatul le-a condus ca director de 

proiect ~i granturile obtinute, indicandu-se pentru fiecare In parte sursa de finantare, volumul finantarii 

~i principalele publicatii sau brevete care au rezultat. 

4.5. Conform art. 15 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i 

structura: 

a. 
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b. teza sau tezele de doctorat; 

c. brevete de inventie ~i alte titluri de proprietate industriala; 

d. carti ~i capitole din carti; 

e. articole I studii in extenso publicate in reviste din fluxul ~tiintific international 
principal; 

f. publicatii in extenso aparute in publicatiile principalelor conferinte internationale de 
special itate; 

g. alte lucrari ~i contributii ~tiintifice. 

* In cazul in care candidatul dore~te sa includa Ia dosarul de concurs lucrari de care nu dispune 

in format electronic, se vor selecta maximum 3 titluri reprezentative care se vor ata~a Ia dosar in format 

print. Acestea vor ramane Ia dosarul de concurs ~i nu vor fi returnate candidatului dupa finalizarea 
concursului. 

4.6. Dupa etapa de inscriere Ia concurs, in perioada derularii concursului, dosarul de concurs se 

completeaza cu: 

I. Referat de prezentare din partea conducerii universitatii prin care se propune conferirea 

titlului didactic; 

2. Extras din procesul verbal al Sedintei Senatului; 

3. Lista membrilor Senatului (cu semnaturile celor prezenti); 

4. Extras din procesul verbal al Sedintei Consiliului Facultatii; 

5. Lista membrilor Consiliului Facultatii; 

6. Referatele de apreciere ale membrilor comisiei de concurs (pentru posturile de profesor ~i 

conferentiar); 

7. Raportul pre~edintelui comisiei semnat de toti membrii comisiei; 

8. Decizia de numire a membrilor comisiei de concurs; 

Pentru realizarea dosarelor de concurs aferente posturile de conferenfiar universitar I 

cercetiitor ~tiinfific gradul 11 ~i de profesor universitar I cercetiitor ~tiinfific gradul L se va avea fn 
vedere, de fiecare candida!, precum ~ide cafre pre~edinfii ~i membrii comisiilor de concurs Ordinul nr. 

4204 din 15 iulie 2013 privind modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

33, 34 ~i 35 Ia ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 6560/2012 ~i 

Rectificarea din 8 august 2013 Ia Ordinul ministrului educatiei nationale ~i al ministrului delegat pentru 

invatamant superior, cercetare ~ti inti fica ~i dezvoltare tehnologica nr. 4204/2013. 

4.7. Dosarele candidatilor vor primi numar de inregistrare Ia Rectorat cu numar de inregistrare, 

dupa obtinerea avizului Secretarului Sef al universitatii cu privire Ia completitudinea acestora sau pot fi 

trimise prin po~ta sau curierat rapid care permite confirmarea primirii Ia adresa po~tala pusa Ia 

dispozitie pe site-ul specializat administrat de MEN. Dosarele candidatilor vor fi depuse Ia secretariatul 

facultatii care are in structura sa posturile scoase Ia concurs. Dupa incheierea inscrierilor, dar nu mai 

tarziu de 5 zile lucratoare inainte de desra~urarea primei 

membrilor comisiilor de concurs. 

4.8. Ca urmare a verificarii informatiilor din fi~a de evaluare ~i a altor docu 

II 



II 

lnscriere de c~itre Directorul de Departament ~i de ditre Departamentul Juridic se certifica prin aviz 

comun lndeplinirea conditiilor de lnscriere Ia concurs. A vizul este comunicat candidatului Ia maximum 

48 de ore de Ia emiterea sa, dar nu mai Hirziu de 5 zile lucratoare lnainte de data desra~urarii primei 

probe de concurs. Candidatii care lndeplinesc conditiile de lnscriere Ia concurs vor fi invitati ulterior Ia 
sediul institutiei pentru a sustine probele de concurs. 

4.9. Pentru toate posturile, In momentul lnscrierii Ia concurs, fiecare candidat va primi pe baza 

de semnatura bibliografia, tematica pentru fiecare proba de concurs sau tematica generala din care 

comisia va selecta ulterior subiectul propriu-zis (In cazul prelegerilor), metodologia ~i calendarul 

desra~urarii concursului. Aceste documente, corespunzator posturilor scoase Ia concurs Ia fiecare 

Facultate, vor fi postate pe site-ul institutiei pana In momentul lncheierii perioadei de lnscrieri . 

V. Stabilirea comisiilor de concurs: 

5.1 Stabilirea componentei comisiei de concurs se face dupa publicarea listei posturilor de 

cercetare vacante In Monitorul Oficial , partea a III-a. Comisiile de concurs sunt constituite din personal 

didactic titular al institutiei care organizeaza concursul sau din afara acesteia, din tara sau din 

strainatate. Componenta comisiei este propusa de catre Consiliul departamentului In cadrul caruia a fost 

scos postul Ia concurs. In baza acestei propuneri , Decanul facultatii lnainteaza spre avizarea Consiliului 

facultatii componenta nominala a comisiei de concurs. Dupa obtinerea avizului Consiliului facultatii , 

aceasta este supusa aprobarii Senatului universitatii. 

Listele cu comisii ce au fost aprobate Ia nivelul facultatilor de catre Consiliul Facultatii se 

centralizeaza Ia Biroul Prorectorului. 

5.2. Decizia de numire de catre Rector a comisiilor de concurs se emite In baza unei Hotarari a 

Senatului , In termen de 5 zile lucratoare de Ia publicarea anuntului In Monitorul Oficial. La maximum 2 

zile lucratoare de Ia numirea comisiei , deciziile Rectorului sunt transmise Ia MEN iar componenta 

nominala a comisiilor este publicata pe site-ul specializat administrat de minister. In cazul posturilor de 

conferentiar ~i profesor universitar, componenta comisiilor se publica ~i In Monitorul Oficial. 

5.3. Componenta comisiilor de examinare este stabilita In functie de postul pentru care 

candidatii se prezinta Ia concurs. Pentru posturile didactice, comisia este formata din 4 membri, ~i un 

pre~edintele, speciali~ti In domeniul postului In concurs sau In domenii apropiate, ~i doi membri 

supleanti . In cazul In care unul dintre membrii nu poate participa Ia lucrarile comisiei , acesta este 

lnlocuit de membrul supleant. In vederea numirii membrului supleant se respecta aceea~i procedura ca 

~i In cazul membrilor comisiei . Pre~edintele comisiei de concurs poate fi directorul departamentului In 

structura caruia se regase~te postul, decanul sau prodecanul facultatii , un membru al Consiliului 

departamentului I Consiliului facultatii delegat In acest scop prin votul consiliului facultatii. 
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conducere ~i fata de care sunt subordonati ierarhic sau se afla In una din situatiile mentionate Ia art. 6 
alineatul2 al Metodologiei - cadru de concurs aprobata prin HG 457/4.05.20 II. 

5.5. In conformitate cu prevederile Legii 319/2003, pentru posturile de cercetare comisiile vor 
avea urmatoarea componenta: 

a) pentru functia de cercetator ~tiintific comisia va fi formata din pre~edinte ~i doi membri Ia 

propunerea decanului facultatii ~i cu aprobarea Consiliului facultatii. Comisia va fi numita prin decizie 
de Rector. 

Pentru functia de asistent cercetare comisia va avea aceea~i componenta ca ~i cea pentru functia 

de cercetator ~tiintific. 

b) pentru functia de cercetator ~tiintific de gradul Ill comisia va fi formata din decanul facultatii 

~i din trei membri , speciali~ti In profilul postului, cu functie ~i grad profesional mai mari decat ale 

postului scos In concurs. 

c) pentru functia de cercetator ~tiintific de gradul II ~i cercetator ~tiintific de gradul I comisia de 

concurs va fi formata din decanul facultatii sau reprezentantul acestuia, ~i din patru membri , cadre 

didactice universitare ~i cercetatori , dintre care eel putin doi din afara institutiei. 

Din comisiile de concurs pentru functia de cercetator ~tiintific de gradul I fac parte profesori 

universitari ~i cercetatori ~tiintifici de gradul I iar din comisiile pentru functia de cercetator ~tiintific de 

gradul II fac parte conferentiari ~i profesori universitari , cercetatori ~tiintifici de gradul I ~i cercetatori 

~tiintifici de gradulll. 

5.6. Membrii comisiei de examinare trebuie sa aiba un titlu didactic sau de cercetare superior 

sau eel putin egal cu eel al postului scos In concurs. Membrii comisiei din strainatate trebuie sa 

lndeplineasca standardele universitatii corespunzatoare postului In concurs. 

5.7. In cazul membrilor comisiilor din strainatate, echivalarea titlurilor didactice sau de 

cercetare cu titlurile didactice din tara se realizeaza prin aprobarea de catre Senatului universitatii a 

componentei comisiei . Aceasta procedura se va folosi exclusiv In scopul de a participa Ia comisia de 

concurs. 

5.8. Pentru postul de conferentiar universitar ~i profesor universitar eel putin trei membri 

din comisia de examinare trebuie sa provina din afara Universitatii , Petre Andrei" din la~i , din tara sau 

din strainatate. 

5.9. Comisia de concurs pentru postul de conferentiar universitar este alcatuita din conferentiari 

universitari ~i din profesori universitari iar comisia pentru postul de profesor universitar este alcatuita 

din profesori universitari. 

a. 
b. capacitatea candidatului de a lndruma studenti ; 

c. competentele didactice ale candidatului ; 
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d. capacitatea de a transfera cuno~tintele ~~ rezultatele obtinute mediului economic ~~ 
social; 

e. capacitatea de a Iuera in echipa; 

f. eficienta colaborarilor ~tiintifice ale acestuia; 

g. capacitatea de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 

h. experienta profesionala (in special in cadrul altar institutiilor de invatamant superior 

decat cea care a scos postul Ia concurs) ~.a. 

5.11. Comisiile de concurs i~i incep activitatea in termen de eel putin 15 zile de Ia incheierea 

inscrierilor. Concursurile se deruleaza pe o perioada de 45 de zile de Ia termenul limita fixat pentru 
inscnen. 

5.12. Comisiile de concurs evalueaza candidatii din punctul de vedere al activitatii ~tiintifice ~i 

al calitatilor didactice (pentru posturile didactice) ~i stabilesc o ierarhie a candidatilor ~i nominalizeaza 

candidatul care a obtinut cele mai bune rezultate. Pre~edintele comisie de concurs redacteaza raportul 

concursului pe baza referatelor intocmite de catre fiecare membru al comisiei , cu respectarea ierarhiei 

candidatilor stabilita de comisie. Raportul pre~edintelui este supus aprobarii comisiei (prin decizie) ~i 

este semnat de catre fiecare membru ~i de catre pre~edinte. 

5.13. Deciziile comisiilor de concurs sunt luate prin vot secret. Deciziile sunt val ide numai daca 

eel putin trei membri ai comisiei au votat Ia fel. 

Rezultatul concursului va fi afi~at pe pagina web administrata de MEN ~i pe site-ul institutiei in 

termen de doua zile de Ia stabilirea sa de catre comisia de concurs. 

VI. Probele de concurs: 

6.1 Probele de concurs ~i continutul acestora sunt stabilite Ia nivelul departamentelor. Odata cu 

inscrierea Ia concurs se va pune Ia dispozitia candidatilor bibliografia, tematica generala a probelor, 

metodologia ~i programul des:fa~urarii acestuia, a~a cum este indicat ~i Ia punctul 4.9. Temele 

prelegerilor se stabilesc de catre comisii ~i se comunica candidatului cu 48 de ore inainte de sustinerea 

probei 

6.2 . Concursurile pentru posturi constau in evaluarea competentelor profesionale ~i a activitatii 

~tiintifice a candidatilor prin intermediul analizarii dosarelor candidatilor ~i , aditional , prin una sau mai 

multe probe suplimentare (prelegeri , sustinere cursuri etc.). 

6.3. Concursul pentru postul de asistent de cercetare consta intr-o proba orala de tip interviu 

sustinuta in fata comisiei . Proba va fi notata cu calificativul Admis/Respins. Bibliografia ~i tematica 

probei de concurs va fi comunicata candidatilor in momentul inscrierii . 

{fNJXN't~ 
6.4. Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent universitar $i de cen 6Jn. $Liinf· .f< ~ 

consta 3 probe specifice postului: o proba scrisa, o proba orala ~i o proba practica. ...~r-\"" peQ~r{l i pr,ob~~ 
practica (de tip prelegere publica) se stabile~te de catre comisie ~i se comunica ca ~~tilof~ b~~ de ~~ 
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ore inainte de sustinerea probei . Probele de concurs sunt apreciate de catre fiecare membru al comisiei 

de concurs cu note de Ia 1 Ia 1 0 iar nota finala va fi reprezentata de media aritmetica a acestora. 

In termen de cinci zile de Ia sustinerea ultimei probe, pre~edintele comisiei trebuie sa redacteze 

un raport asupra desta~urarii concursului cu concluzii de recomandare a candidatului care a obtinut cea 

mai mare medie, respectand ierarhia stabilita de comisie. Candidatii recomandati trebuie sa aiba o 

medie finala de eel putin 8 ~i nicio nota sub 7. Rezultatul probelor de concurs se apreciaza prin note de 

Ia I Ia I 0. Fiecare component al comisiei, inclusiv pre~edintele, acorda note intregi, iar aprecierea 

probei se face prin media aritmetica a notelor, cu doua zecimale tara rotunjire. Raportul pre~edintelui 

comisiei este aprobat prin Decizie a comisiei de examinare ~i este semnat de catre toti membrii ~i de 

catre pre~edinte. Decizia comisiei este considerata val ida daca a intrunit votul a eel putin trei membri ~i 
este adoptata prin votul secret al tuturor membrilor. 

6.5 . Concursul pentru ocuparea posturilor de lector universitarl~ef de lucriiri ~i de cercetiitor 

~tiintific de gradul III consta in examinarea activitatii candidatilor pe baza continutului dosarelor de 

concurs ~i a unei prelegeri publice tinuta de catre fiecare candidat in fata studentilor ~i in prezenta 

membrilor comisiei. Tema prelegerii se stabile~te de catre comisie ~i se comunica candidatului cu 48 de 

ore inainte de sustinerea probei . 

Aprecierea candidatului se face prin note de Ia I Ia I 0. Fiecare component al comisiei, inclusiv 

pre~edintele, acorda note intregi , iar aprecierea probei se face prin media aritmetica a notelor, cu doua 

zecimale tara rotunjire. Candidatii recomandati trebuie sa aiba o medie finala de eel putin 8 ~i nicio 

nota sub 7. Raportul pre~edintelui comisiei este redactat in baza recomandarilor tuturor membrilor ~i se 

aproba prin decizie a comisiei , fiind contrasemnat de toti membrii acestei structuri. Raportul este 

aprobat daca intrune~te votul a eel putin trei dintre membrii comisiei. Deciziile comisiilor sunt luate 

prin votul secret al tuturor membrilor. 

6.6. Concursul pentru ocuparea functiei de conferentiar universitar, profesor universitar, 

cercetiitor ~tiintific de gradul II, cercetiitor ~tiintific de gradul I consta in examinarea activitatii 

candidatilor pe baza continutului dosarului de concurs ~i a unei probe orale de tip prelegere publica 

(sustinerea planului de dezvoltare a carierei sau a unei anumite teme din specialitatea postului). 

Tematica generala a probei va fi decisa de comisia de examinare ~i va fi adusa Ia cuno~tinta 

candidatului dupa primirea avizului Departamentului juridic. 

Candidatii care provin din afara sistemului de invatamant superior vor sustine de asemenea o o 

proba orala suplimentara (sustinerea unui curs etc.), in fata studentilor ~i in prezenta membrilor 

comisiei de concurs. Tematica se stabile~te de catre comisie ~i se comunica candidatului cu 48 de ore 

inainte de sustinerea probei. Proba suplimentara va fi apreciata de catre membrii comisiei prin 

calificativul Admis I Respins. 

Aprecierea candidatului se face ~i prin punctaj (un numar total 100 de puncte) ~i va face referire 

Ia urmatoarele aspecte: 

~ punctajul rezultat in urma analizarii fi~ei de indeplinire a standardelor universitatii (in 

conformitate cu standardele minimale nationale aprobate prin Ordin d ·~i · 

~ punctajul obtinut de candidat ca urmare a analizarii dosarului de con 
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de puncte; 

);> punctajul acordat de membrii comisiei pentru proba orala sustinuta de candidat 

(aprecierea probei se va face prin media aritmetica a punctajului acordat de fiecare 

membru al comisiei) - maximum 25 de puncte. 

Raportul pre~edintelui comisiei reprezinta evaluarea activitatii didactice ~i ~tiintifice a 

candidatului, activitatea extradidactica in interesul invatamantului, aprecierea probei orale sustinuta de 

candidat precum ~i a altor probe suplimentare (in cazul candidatilor din afara sistemului de invatamant 

superior) ~i are Ia baza referatele de apreciere redactate de fiecare dintre membrii comisiei. Raportul 

asupra concursului este aprobat prin decizia comisiei este semnat de toti membrii comisiei de 

exam mare. 

6.7. Dupa finalizarea perioadei de sutinere a probelor, conducerea institutiei va dispune 

publicarea pe site-ul universitatii a situatiei centralizatoare a candidatilor nominalizati de catre 

comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante. In termen de cinci 

zile lucratoare de Ia comunicarea rezultatelor concursurilor pentru posturi, candidatii pot depune 

contestatii cu privire Ia nerespectarea procedurilor legale. 

In cazul in care se depun contestatii, consiliul facultatii care a scos postul Ia concurs va propune 

numirea unei comisii formate dint trei membri cu gradul didactic de conferentiar sau profesor 

universitar care va analiza contestatia ~i va da o rezolutie definitiva. Decizia comisiei de contestatii este 

aprobata cu votul majoritatii ~i este adusa Ia cuno~tinta candidatului. 

Raportul comisiei este prezentat in fata Consiliului Facultatii de catre decan dupa finalizarea 

perioadei de contestatii. Pentru toate posturile se verifica respectarea procedurilor stabilite prin 

prezenta metodologie iar rezultatul concursului este aprobat sau respins prin vot nominal deschis. 

lerarhia concursurilor nu poate fi modificata de Consiliul facultatii. Senatul Universitatii aproba sau nu 

raportul asupra concursului dupa ce s-a asigurat ca au fost respectate toate criteriile ~i procedurile de 

concurs. Rezultatul final concursului va fi publicat pe site-ul institutiei in termen de maximum 2 zile 

calendaristice de Ia finalizarea concursului. 
Numirea in functia se face prin decizia Rectorului , incepand cu prima zi a semestrului urmator 

celui in care a fost ca~tigat concursul. 

6.8. Pentru posturile didactice, conducerea institutiei va dispune inaintarea catre MEN ~~ 

CNA TDCU ~i candidatul declarat ca~tigator a deciziilor de numire ~i acordare a titlului universitar, 

precum ~i a raportului de concurs in termen de 2 zile lucratoare de Ia emiterea acestora. 

6.9. Posturile care nu au putut fi ocupate pot fi scoase din nou Ia concurs cu respectarea 

integrala a prevederilor prezentei metodologii. 

6.1 0. Rezultatul concursului pentru posturile didactice ~i de cercetare vacante va fi afi~at pe 

pagina web a concursului in termen de doua zile de Ia finalizarea sa. 
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VII. Contestatii: 

7.1. Concurentii au Ia dispozitie un termen de 5 zile lucratoare de Ia comunicarea raportului 

comisiei de concurs pentru a adresa Senatului Universitatii eventualele contestatii. Contestatiile trebuie 

depuse cu numar de lnregistrare Ia biroul Secretarului ~ef al Universitatii , ~i trebuie sa fie solutionate 

de comisia de contestatii In termen de eel mult doua zile de Ia momentul depunerii. Contestatiile pot fi 

depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. 

Prezenta metodologie se completeaza cu precizarile corespunzatoare din Legea Educatiei 

Nationale nr. I /20 II ~i Ordonantei de urgenta nr 92118.12.2012 privind luarea unor mas uri In domeniul 

lnvatamantului ~i cercetarii , precum ~i cu toate prevederile Hotararii de guvem nr. 457/4.05.20 II , HG 

nr. 36/06.02.2013 de modificare a HG 457/2011 ~i ale Ordinului nr. 6560 din 20 decembrie 2012 
privind aprobarea standardelor minimale necesare .Ji obligatorii pentru conferirea tit/uri/or didactice 
din fnvafamdntul superior .Ji a grade/or profesionale de cercetare-dezvoltare. 

Metodologia concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante din 

cadrul Universitatii , Petre Andrei" din !a~i a fost aprobata In ~edinta Senatului din data de 17.03 .2014. 

Pr~~tor, 
Lect.u~ Dan DRUGA 

17.03.2014 
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