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PROCEDURA DE DESFA~URARE A CONCURSURILOR PENTRU POSTURILE 
DIDACTICE ~I DE CERCETARE VACANTE 

Prezenta procedura a fost elaborata In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale 

nr. 1/2011, Ordonanta de urgenta nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul 

1nvatamantului ~i cercetarii, Hotararea de guvern nr. 457/4.05.2011 privind aprobarea 

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

lnvatamantul superior, HG nr. 36/06.02.2013 de modificare a HG 457/2011, Legea 319/2003 ~i cu 

respectarea Metodologiei concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante 

din cadrul Universitapi "Petre Andrei" din Ia~i. 

I. INSCRIEREA CANDIDATILOR LA CONCURSURILE PENTRU POSTURI 

1.1. Perioada de 1nscriere la concursurile pentru posturile didactice ~i de cercetare vacante 

are o durata de 45 de zile ~i debuteaza In momentul publicarii In partea a III-a a Monitorului Oficial 

a listei posturilor avizate de catre Ministerul Educatiei Nationale ~i Cercetarii ~tiintifice. 

1.2. In vederea lnscrierii, fiecare candidat va realiza dosarul de lnscriere in conformitate cu 

opis-ul stabilit pentru fiecare grad didactic (cu respecatarea prevederilor Metodologiei concursurilor 

pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare vacante din cadrul Universitatii "Petre Andrei" 

din la~i). 

La nivelul UPA din Ia~i au fost aprobate modele standard pentru urmatoarele categorii de 

documente necesare In vederea completarii dosarelor de inscriere: coperta, cerere de inscriere, 

declarape pe proprie raspundere privind comiterea de plagiat ~i cea privind situatiile de 
incompatibilitate, fi~ele de indeplinire a standardelor. 

CV-ul ~i lista de Jucrari vor fi semnate de catre candidap pe fiecare pagina. 

1.3. Candidatul se va sigura ca indepline~te standardele minimale stabilite la nivelul 

institutiei pentru postul dorit prin completarea ~i semnarea Fi~ei de verificare a indeplinirii 

standardelor universitatii de prezentare la concurs. Fi~ele de verificare reprezinta documente 

standard pe care candidapi le pot obtine de la secretariatul facultatii care are in structura sa postul 

scos in concurs sau direct prin decarcarea de pe site-ul institutiei. 

Modelul de fi~a de verificare a indeplinirii standardelor difera in functie de domeniul 



1.4. Inainte de depunerea la Rectorat In vederea lnregistrarii, dosarele de concurs trebuie sa 

fie verificate de Secretarului $ef al universitapi In vederea acordarii vizei cu privire la 

completitudinea dosarului. 

Secretarul $ef va verifica documentele incluse de candidati la dosar, precum ~1 

corectitudinea cu care au fost completate documentele standard (gen coperta, cerere de lnscriere, 

fi~a de verificare a standardelor etc.) adoptate la nivelul institupei. In cazul In care considera ca 

prevederile interne ale universitatii privind dosarele de concurs au fost respectate In lntregime, 

Secretarul $ef al universitatii va aviza lnscrierea candidatilor prin semnarea ~i datarea opis-ului. 

1.5. Dosarele de lnscriere avizate de catre Secretarul $ef al institupei vor primi numar de 

lnregistrare de la Rectorat ~i vor fi depuse la secretariatul facultatii care are In structura sa postul 

scos la concurs. 

In momentul lnscrierii, candidatii vor primi bibliografia ~i tematica probelor de concurs. In 

cazul posturilor care prevad sustinerea unei prelegeri publice pe o anumita tema de specialitate, 

candidatii vor avea la dispozitie doar tematica generala a acestei probe. Temele prelegerilor se 

stabilesc de catre comisii ~i se comunica candidatului cu 48 de ore lnainte de sustinerea probei. 

1.6. Candidatii care nu se pot prezenta personal pentru lnscrierea la concursul pentru 

posturile didactice ~i de cercetare vacante pot trimite dosarul prin intermediul serviciilor po~tale sau 

de curierat rapid care permit confirmarea primirii. 

II. ETAPA PRELIMINARA A CONCURSURILOR 

2.1. Perioada de lnscriere se finalizeaza cu 15 zile calendaristice lnainte de desra~urarea 

primei probe de concurs. In termen de 5 zile de la finalizarea perioadei de lnscriere, CV-ul ~i fi~a de 

verificare a lndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidatii lnscri~i la concursul 

pentru posturi vor fi publicate pe site-ul specializat administrat de Ministerul Educatiei Nationale ~i 

Cercetarii Stiintifice ~i pe site-ul institutiei. 
2.2. Dosarele de concurs vor fi transmise membrilor comisiilor de concurs lncepand cu 

prima zi de dupa finalizarea perioadei de lnscriere, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare lnainte de 

data fixata pentru desfa~urarea primei probe de concurs. 

2.3. In vederea verificarii modului In care au fost lndeplinite conditiile de lnscriere de catre 

candidati, directorul Departamentului ~i reprezentantul Departamentului Juridic vor verifica fi~ele 

de lndeplinire a standardelor completate de ace~tia ~i continutul dosarului. 

A vizul va fi comunicat candidatilor In termen de maximum 48 de ore de la emiterea sa prin 

postarea fi~elor de lndeplinire a standardelor pe site-ul institutiei, cu eel putin 5 zile lucratoare 

lnainte de data stabilita pentru prima proba de concurs. 

2.4. Candidatii care lndeplinesc conditiile de lnscriere la concurs vor fi invitati ulterior la 

sediul institutiei pentru a suspne probele stabilite pentru fiecare post. 

2.5. Calendarul probelor va fi adus la cuno~tinta candidaplor prin afi~area pe site-ul web al 

institutiei, pe pagina dedicata concursurilor pentru posturi, sau la sediul facultatii care are In 

structura sa posturile In concurs. 

III. DESF A~URAREA PROBELOR DE CONCURS 



vacante din cadrul Universtatii ,,Petre Andrei" din Ia~i, care contine prevederi precise privind tipul 

~i numarul de probe de concurs pentru fiecare grad didactic, precum ~i modul In care acestea sunt 
notate de catre membrii comisiei. 

In cadrul UP A din la~i concursul pentru posturi consta In evaluarea dosarelor de lnscriere 

ale candidatilor ~i, aditional, In una sau mai multe probe stabilite prin metodologie (probe orale, 

scrise sau practice - de tip prelegere In funqie de postul pentru care se candideaza). 

3.2. Concursurile pentru posturile de asistent universitar concursul constau In sustinerea a 

trei probe, respectiv o proba scrisa, o proba orala ~i o proba practica de tip prelegere. 

3.3. Probele de concurs pentru posturile de asistent sunt notate de catre membrii comisiei cu 

note lntregi de la 1 la l 0. Nota fina!a a probei este reprezentata de media aritmetica (cu doua 

zecimale, fara rotunjire) a notelor primite de la membrii comisiei ~i de la pre~edintele acestei 

structuri. Notele I calificativele acordate pentru fiecare proba de concurs vor fi consemnate de catre 

membrii comisiei In referatele de apreciere. 

3.4. In termen de maximum cinci zile de la sustinerea ultimei probe, pre~edintele comisiei 

trebuie sa redacteze un raport asupra desfa~urarii concursului cu concluzii de recomandare a 

candidatului care a obtinut cea mai mare medie, respectand ierarhia stabilita de comisie. Raportul 

este aprobat prin Decizia comisiei de concurs, cu conditia lntrunirii voturilor a eel putin trei dintre 

membrii comisiei. 

Candidatii recomandati de pre~edintele comisiei In raportul final trebuie sa obtina o medie 

final a de eel putin 8 ~i nicio nota sub 7. 
3.5. Concursul pentru posturile de conferentiar ~i profesor universitar constau 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 la cuno~tinta candidatului du pa primirea avizului Departamentului juridic. 

Candidatii care provin din afara sistemului de lnvatamant 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 lnainte de sustinerea probei. Proba suplimentara va fi apreciata de catre membrii comisiei prin 

calificativul Admis I Respins. 

3.6. Aprecierea candidatilor la posturile de conferenpar ~i profesor universitar se face pe 

baza de punctaj (un numar total 100 de puncte), dupa cum urmeaza: 

);:- maximum 50 de puncte din totalul de 100 pentru aprecierea gradului de lndeplinire a 

standardelor minimale nationale aprobate prin Ordin de Ministru (analiza fi~ei de 

lndeplinire a standardelor universitatii completata de candidat In momentul lnscrierii 

la concurs); 

);:- maximum 25 de puncte pentru analiza dosarului de concurs; 

);:- maximum 25 de puncte pentru proba orala sustinuta de candidat (aprecierea probei se 

va face prin media aritmetica a punctajului acordat de fiecare membru al comisiei). 

3.7. Fiecare membru al comisiei va lntocmi un referat de apreciere In care va consemna 

punctajul acordat candidatilor la concursul pentru postul vacant. Raportul pre~edintelui comisiei de 

concurs va avea la baza referatele de apreciere lntocmite de catre membrii comisiei. Raportul este 



desfa~urarea probelor de concurs (conform Calendarul desfii$uriirii concursurilor pentru posturile 
didactice # de cercetare vacante). 

IV. DEPUNEREA CONTESTATIILOR 

4.1. Candidatii au la dispozitie o perioada de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului 

concursului pentru a depune eventuale contestatii cu privire la nerespectarea procedurilor legale. 

Contestapile vor primi numar de 1nregistrare de la Rectoratul institutiei ~i vor fi depuse la Biroul 

Secretarului ~ef al Universitatii. 

4.2. Secretarul ~ef al uni versitatii va informa facultatea organizatoare de contestatia depusa 

de candidat in vederea numirii unei comisii de contestatii. Comisia va fi numita de Consiliul 

facultatii ~i va fi formata din trei membri cu gradul didactic de conferenpar sau profesor universitar. 

Ace~tia vor analiza neregulile semnalate de catre candidat ~i vor da o rezolutie definitiva in termen 

de eel mult doua zile de la depunerea contestatiei. Decizia comisiei de contestatii este aprobata cu 

votul majoritatii ~i este adusa la cuno~tinta candidatului. 

Decizia comisiei de contestatii este definitiva ~i nu poate fi atacata. 

V. NUMIREA PE POSTURI A CANDIDATILOR CA~TIGATORI 

5.1. Dupa finalizarea perioadei de depunere a contestatiilor, raporturile comisiilor de 

concurs sunt prezentate 1n cadrul ~edintei Consiliului facultatii de catre Decanul facultatii care are 

in structura sa posturile vacante. Dupa verificarea modului In care au fost respectate procedurile 

legale ~i interne de desfa~urare a concursurilor pentru posturi, rezultatul concursurilor este supus 

aprobarii prin vot nominal deschis. 

Ierarhia candidatilor stabilita de comisia de concurs nu poate fi modificata de Consiliul 

facul tatii. 

5.2. Hotararea Consiliului facultatii este adusa la cuno~tinta Senatului universitatii care 

analizeaza modul 1n care au fost respectate procedurile ~i supune validarii rezultatul concursurilor 

pentru posturile vacante. Rezultatul final al concursului va fi publicat pe site-ul institutiei in termen 

de maximum 2 zile calendaristice de la finalizarea acestuia. 

Candidatii ca~tigatori sunt numiti pe post prin Decizia Rectorului, 1ncepand cu prima zi a 

semestrului urmator desfa~urarii concursurilor. 

5.3. in cazul posturilor didactice, deciziile de numire pe post ~i raportul de concurs se 

transmit Ministerului Educatiei ~1 CNATDCU 1n termen de doua zile lucratoare de la emiterea 

acestora. 

07.12.2016 

Prorector pentru activitate didactica ~i de cercetare, 

Prof.univ.ctr. Tudor PITULAC 

Pre~edinte Senat, 

Conf.univ.dr. Anca TOMPE:'.} 
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