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METODOLOGIA 

privind ocuparea posturilor didactice ~ide cercetare 

La Universitatea Transilvania din Bra~ov, posturile vacante didactice ~i de cercetare se ocupa pe 

perioada determinata sau nedeterminata, prin concurs organizat in conformitate cu Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, Metodologia cadru de concurs aprobata prin H.G. nr. 457 din 4.05.2011, 

modificata prin H.G. nr. 36/06.02.2013 ~i prin H.G. nr. 883/09.11 .2018, Legea 319/2003 privind 

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale ~i criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 

prezenta Metodologie ~i cu ordinele ministerului de resort incidente in materia concursurilor pentru 

posturi le din invatamantul superior. 

Art.1 (1) lnfiintarea de posturi didactice ~i de cercetare se face in functie de planul strategic de 

dezvoltare al universitatii ~i de resursele financiare disponibile. 

(2) Un post didactic este vacant conform mentiunilor din statui de functii al departamentelor sau 

poate deveni vacant pe parcursul anului universitar. 

(3) Un post de cercetare este vacant conform mentiunilor din statui de functii al departamentelor 

pentru posturile de cercetator ~tiintific gradul I ~i cercetator ~tiint ific gradul II, respectiv conform 

statului de functii pentru personalul didactic-auxi liar, nedidactic ~i de cercetare pentru posturile de 

cercetator ~tiintific gradul Ill, cercetator ?tiintific ?i asistent de cercetare ~ti intifica . Un post de 

cercetare poate deveni vacant pe parcursul anului universitar. 

Art.2 Pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare se cere absolvirea cu diploma de licenta sau 

cu diploma echivalenta acesteia a unei specializari universitare Tn domeniul/domeniile disciplinelor 

postului vacant. Pentru posturile scoase Ia concurs, in mod exceptional ~i cu aprobarea prealabila a 

Consiliului de Administratie, pot fi definite 2 domenii. 

Art.3 Candidatii Ia ocuparea unui post didactic trebuie sa aiba specializarea atestata prin diplome ~i 

prestatie ~tiintifica in concordanta cu disciplinele din structura postului pentru care candideaza. 

Art.4 (1) Propunerea de scoatere Ia concurs a posturi lor didactice se face de Consiliul departamentului 

?i este avizata de Consiliul facu ltatii. Propunerea este transmisa catre prorectorul cu activitatea 

didactica. 

(2) Propunerea de scoatere Ia concurs a posturi lor de cercetare se face de catre Consiliul 

departamentului sau de catre directorul proiectelor/ granturilor/contractelor de cercetare-dezvoltare

inovare pentru posturile finantate exclusiv din bugetul proiectelor/granturilor/contractelor ~i este 

avizata de Consiliul facultatii. Propunerea este transmisa catre prorectorul cu activitatea de cercetare 

?tiintifica ?i informatizarea. 
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(3) Aprobarea scoaterii Ia concurs a posturilor vacante este de competenta Consiliului de 

Administratie, conform art. 213 alin. 13 lit. c din Lege a educatiei nationale nr. 1/2011. 

Art.S Concursurile pentru posturi le de cercetator ~tiintific gradul Ill, cercetator ~ti i ntif ic ~i asistent de 

cercetare ~tiintifi ca pe durata determinata. finantate exclusiv din bugetele 

proiectelor/granturilor/contractelor de cercetare-dezvoltare-inovare, se desfa~oara conform 

prevederilor H.G. 286/2011 cu modifidirile ~i completarile ulterioare. Pentru aceasta categorie de 

posturi, prin exceptie, nu se aplica prevederile prezentei metodologii cu privire Ia organizarea ~i 

desfa~urarea concursuri lor. 

Art.6 (1) Anuntul privind organizarea concursului pentru posturile didactice se publica cu eel putin 

doua luni inainte de data desfa~urarii primei probe de concurs. 

(2) Tnscrierea Ia concurs pentru ocuparea posturilor didactice incepe in ziua publicarii in Monitorul 

Oficial al Romaniei, a postului scos Ia concurs ~i se incheie cu 15 zile calendaristice inaintea 

desfa~urarii primei probe de concurs. 

(3) Tnscrierea Ia concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare se face in termen de 30 de zile de Ia 

data publicarii anuntului. 

(4) Anunturile pentru posturile pe perioada nedeterminata se publica eel putin prin urmatoarele 

modalitati: 

a) pe pagina principala a site-ului web al universitatii; 

b) pe un site web specializat, administrat de ministerul de resort; 

c) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 111-a; 

d) intru-un ziar de circulatie nationala pentru postu ri le de cercetare. 

(5) Pentru posturile pe perioada determinata, prevederile referitoare Ia publicarea anuntului privind 

organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare in Monitorul Oficial al 

Romaniei ~i pe pagina web a concursului administrata de minister nu sunt aplicabile. 

(6) Pagina web a concursului este pagina web care prezinta direct informatiile complete despre 

concurs de pe pagina web specializata, administrata de minister. 

(7) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, in termenul prevazut Ia alin. (1). eel putin urmatoarele 

informatii: 

a) descrierea postului seas Ia concurs; 

b) atributiile/activitatile aferente postului seas Ia concurs, incluzand norma didactica ~i 

tipurile de activitati incluse in norma didactica, in cazul posturilor didactice, respectiv 

norma de cercetare in cazul posturi lor de cercetare; 

c) salariul minim de incadrare a postului Ia momentul angajarii; 

d) calendarul concursului; 

e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altar asemenea, ori 

tematici le din care comisia de concurs poate alege tematica probelor sustinute 

efectiv; 

f) descrierea procedurii de concurs; 

g) lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa in dosarul de 

concurs; 

h) adresa Ia care trebuie transmis dosarul de concurs. 

(8) Anunturi le referitoare Ia posturi le de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator 

~tiintific gradul ll ~ i cercetator ~tiintific gradull vor fi publicate ~i in limba engleza. 

(9) Pe pagina web a concursului ~ i pe site-ul web al universitat ii vor fi publicate, eel mai tarziu in 

termen de 5 zile lucratoare de Ia data-limita pentru inscrierea Ia concurs, pentru fiecare dintre 

candidatii inscri~i ~i cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal, in sensullegii, urmatoarele: 
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a) curriculum vitae; 

b) fi~a de verificare a lndeplinirii standardelor minimale. 

(10) Derularea concursului ?i finalizarea acestuia Ia nivelul universitatii se realizeaza conform 

calendaru lui propriu, propus de Consiliu l facultatii ~i aprobat de Consiliu l de Administratie al institutiei. 

Art. 7 (1) La concursul public pot participa ceta~eni romani sau straini, tara nicio discriminare, In 

conditiile legii. 

(2) Pentru functia de asistent universitar sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului; 

b) lndeplinirea standardelor proprii ale universitatii: 

b1) 3 articole/studii In domeniul disciplinelor postului publicate In reviste sau In volumele 

manifestarilor ?tiintifice recunoscute Ia nivel national sau international sau realizari artist ice ~i 

sportive; 

b2) media de absolvire a ciclului licenta eel putin 8,50 (opt ~i 50"1.). [(media anilor de studii+media Ia 

examenul de licenta/diploma)/2]. 

(3) Functia de asistent universitar pe perioada determinata se ocupa Ia Universitatea Transilvania din 

Bra~ov pentru 3 ani. Prin exceptie, studentii - doctoranzi pot ocupa functia de asistent, pe o perioada 

determinata de maximum 5 ani, conform L 1/201 1. 

(4) Pentru functia de lector universitar/~ef de lucrari sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului; 

b) lndeplinirea standardelor proprii ale universit at ii: 

b1) 5 articole/studii In domeniul disciplinelor postului publicate In reviste sau In volumele 

manifestarilor ~tii ntifice recunoscute Ia nivel national sau international sau realizari artistice ~i 

sportive echivalente; 

b2) media de absolvire a ciclului licenta eel putin 8,50 (opt ~i 50%). [(media anilor de studii+media Ia 

examenul de licentaldiploma)/2]; 

b3) un volum de specialitate pentru una din disciplinele postului aflat In concurs. 

(5) Pentru functiile de conferentiar ~i profesor universitar sunt necesare cumu lativ: 

a) detinerea diplomei de doctor in domeniul postului; 

b) lndeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, 

specifice functiei didactice de conferentiar sau profesor universitar, aprobate prin 

ordin al ministrului educatiei nationale, conform reglementarilor In vigoare Ia data 

concursului; 

c) media de absolvire a ciclului licenta eel putin 8,50 (opt ~i 50%), [(media anilor de 

studii+media Ia examenul de licenta/diploma)/ 2]. cu exceptia celor care ~i-au obtinut 

abilitarea de a conduce doctorat; 

d) pentru functia de profesor universitar este obligatorie detinerea calitatii de 

conducator de doctorat. 

(6) Pentru ocuparea posturi lor din lnvatamantul superior medical, cu exceptia posturilor de Ia 

disciplinele care nu au corespondent In reteaua Ministerului Sanatatii ~i cele de Ia disciplinele 

preclinice, trebuie lndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute Ia alin. (2)-(3): 

a) pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata - detinerea titlului de 

medic rezident sau a unui titlu medical superior; 

b) pentru ~ef de lucrari sau conferentiar - detinerea titlului de medic specialist; 

c) pentru profesor universitar - detinerea t itlului de medic primar. 

(7 ) Pentru functia de asistent de cercetare ~tiintifica sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea eel putin a calitat ii de student doctorand; 

b) lndeplinirea standardelor proprii ale universitatii : 
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b1) minimum 30% din punctajul comisiei de specialitate CNATDCU pentru func~ia de cercetator 

~tiin~ific gradul II, conform standardelor minimale necesare ?i obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din lnvatamantul superior ?i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare In vigoare Ia 

data lnscrierii Ia concurs. 

(8) Pentru functia de cercetator ~tiintific sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului; 

b) lndeplinirea standardelor proprii ale universitatii: 

b1) eel putin un articol In revista clasificata Clarivate Analytics (lSI Web of Science) Q1 (first Quartile) 

ori Q2 (second Quartile) Ia data publicarii; 

b2) eel putin un articol In revista indexata Clarivate Analytics Arts & Humanities sau un volum ca autor 

principal Ia o editura cu prestigiu recunoscut (daca aceasta lista este furnizata de comisia CNATDCU 

de specialitate) sau cu prestigiu international (daca aceasta lista este furnizata de comisia CNATDCU 

de specialitate) - criteriu alternativ, aplicabil doar pentru domeniile social-umane, artistice ?i sportive; 

b3) minimum 50% din punctajul comisiei de specialitate CNATDCU pentru functia de cercetator 

~tiintific gradul II, conform standardelor minimale necesare ?i obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din lnvatamantul superior ~i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare In vigoare Ia 

data lnscrierii Ia concurs. 

(9) Pentru functia de cercetator ?tiin~ific gradullll sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului; 

b) lndeplinirea standardelor proprii ale universitatii: 

b1) eel putin un articol In calitate de autor principal In revista Clarivate Analytics (lSI Web of Science) 

clasificata Q1 (first Quartile) ori Q2 (second Quartile) Ia data publicarii; 

b2) eel putin un articol In calitate de autor principal In revista indexata Clarivate Analytics Arts & 

Humanities sau un volum ca autor principal Ia o editura cu prestigiu recunoscut (daca aceasta lista 

este furnizata de comisia CNATDCU de specialitate) sau cu prestigiu interna~ional (daca aceasta lista 

este furnizata de comisia CNATDCU de specialitate) - criteriu alternativ, aplicabil doar pentru 

domeniile social -umane, artistice ?i sportive. 

b3) minimum 80% din punctajul comisiei de specialitate CNATDCU pentru functia de cercetator 

?tiintific gradul II, conform standardelor minimale necesare ?i obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din lnvatamantul superior ?i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare In vigoare Ia 

data lnscrierii Ia concurs. 

(10) Pentru func~ia de cercetator ?tiin~ific gradulll sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului; 

b) lndeplinirea standardelor minimale necesare ~i obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din lnvatamantul superior ?i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare In vigoare Ia 

data lnscrierii Ia concurs pentru functia de cercetator ~tiintific gradulll; 

c) lndeplinirea standardelor proprii ale universitatii: 

c1) eel putin trei articole In calitate de autor principal In reviste clasificate Clarivate Analytics (lSI Web 

of Science) Q1 (first Quartile) ori Q2 (second Quartile) Ia data publicarii; 

c2) eel putin trei articole In calitate de autor principal In reviste indexate Clarivate Analytics Arts & 

Humanities sau un volum ca autor principal Ia o editura cu prestigiu international (daca aceasta lista 

este furnizata de comisia CNATDCU de specialitate) - criteriu alternativ, aplicabil doar pentru 

domeniile social-umane, artistice ?i sportive; 

c3) calitatea de director pentru eel putin un grantlproiect de cercetare obtinut prin competitie 

nationala/internationala sau calitatea de membru In minimum 3 granturi/proiecte de cercetare. 

(11) Pentru functia de cercetator ?tiin~ific gradull sunt necesare cumulativ: 

a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului; 
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b) lndeplinirea standardelor minimale necesare ~i obligatorii pentru conferirea titl urilor 

didactice din lnvatamantul superior ~i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare In vigoare Ia 

data lnscrierii Ia concurs pentru functia de cercetator ~tiintific gradull; 

c) lndeplinirea standardelor proprii ale universitatii: 

c1) detinerea calitatii de conducator de doctorat; 

c2) eel putin trei articole In calitate de autor principal In reviste clasificate Clarivate Analytics (151 Web 

of Science) Q1 (first Quartile) ori Q2 (second Quartile) Ia data publicarii; 

c3) eel putin trei articole In calitate de autor principal In reviste indexate Clarivate Analytics Arts & 

Humanities sau un volum ca autor principal Ia o editura cu prestigiu international (daca aceasta lista 

este furnizata de comisia CNATDCU de specialitate) - criteriu alternativ, aplicabil doar pentru 

domeniile social-umane, artistice ~i sportive; 

c4) calitatea de director pentru eel putin un grantlproiect de cercetare obtinut prin competitie 

nationala/internationala. 

Art.8 Tn vederea lnscrierii Ia concursu l pentru ocuparea unui post didactic ~i de cercetare, candidatul 

lntocme~te un dosar care contine, eel putin, urmatoarele documente: 

a) cererea de lnscriere Ia concurs, semnata de candidat, lnsotita de o declaratie pe 

propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate In dosar; 

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atat din punct de 

vedere didactic, In cazul posturilor didactice, cat ~ i din punctul de vedere al activitatilor 

de cercetare ~ti intifica; propunerea se redacteaza de catre candidat, cuprinde 

maximum 10 pagini ~i este unul dintre principalele criterii de departajare a 

candidatilor; 

c) curriculum vitae al candidatului In format tiparit ~i In format electronic; 

d) lista de lucrari ale candidatului In format tiparit ~i In format electronic; 

e) fi~a de verificare a lndeplinirii standardelor proprii ale universitatii al carei format se 

regase~te In anexa 3 - Fi?a de verificare a indeplinirii standardelor universita,tii din 

procedura Ia prezenta metodologie. Candidatii Ia posturile de conferentiar ~i profesor 

vor completa Fi?a de verificare a indeplinirii standardelor mini male napona/e, utilizand 

formatul prevazut pentru fiecare comisie CNATDCU de specialitate, prin Ordinul 

ministru lui educatiei nationale In vigoare Ia momentul inscrierii Ia concurs. Fi~ele de 

verificare a indeplinirii standardelor vor contine toate datele de identificare (WOS, DOl, 

ISBN, ISSN, etc.) a realizarilor ~tiintifice ale candidatului. Fi~ele de verificare a 

lndeplinirii standardelor sunt completate ~i semnate de catre candidat ~i sunt 

verificate ~i avizate de comisia ~tiintifica mentionata Ia art. 15 din prezenta 

metodologie; 

f) documente referitoare Ia detinerea diplomei de doctor: copie certificata pentru 

conformitate cu originalul a diplomei de doctor ~i. in cazul in care diploma de doctor 

originala nu este recunoscuta In Romania, atestatul de recunoa~tere sau echivalare a 

acesteia; 

g) rezumatul tezei de doctorat. in limba romana ~i lntr-o limba de circulatie 

internationala, redactat pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 

h) declaratie pe propria raspundere a candidatului, In care indica situatiile de 

incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 In care s-ar afla In cazul ca~tigarii 

concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 

i) In cazuri le prevazute Ia art. 6 ali n. (6), copii certificate pentru conformitate cu originalul 

ale actelor care atesta detinerea titlurilor medicale respective; 
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j) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale altor diplome care atesta studiile 

candidatului; 

k) copia car~ii de identitate sau, In cazu l ln care candidatul nu are o carte de identitate, a 

pa~aportului sau a unui alt document de identitate lntocmit lntr-un scop echivalent 

cartii de identitate ori pa?aportului; 

I) In cazulln care candidatu l ~i-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta 

schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui In copie 

certificata pentru conformitate cu originalul; 

m) maximum 10 publica~ii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, In format electronic 

~i/sau tiparit selectionate de acesta ~i considerate a fi cele mai relevante pentru 

realizarile profesionale proprii. 

La data lnscrierii Ia concurs, candidatul va transmite electronic, pe adresa prorector

didactic@unitbv.ro, o arhiva cu documentele men~ionate Ia art. 8 punctele c). d), e). Arhiva va avea 

dimensiunea de maximum 2MB. 

Art.9 Curriculum vitae al candidatului trebuie sa includa: 

a) informa~ii despre studiile efectuate ~i diplomele ob~inute; 

b) informa~ii despre experien~a profesionala ?i locuri le de munca relevante; 

c) informa~ii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director 

de proiect ?i granturile obtinute, indicandu-se pentru f iecare sursa de finan~are, 

volumul finantarii ~i principalele publicatii sau brevete rezultate; 

d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoa?tere a contribu~iilor ?tiintifice 

ale candidatu lui. 

Art.10 Lista completa de lucrari ale candidatului va fi structurata astfel: 

a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 

realizari le profesionale proprii, care sunt incluse In format electronic In dosar ?i care 

se pot regasi ?i In celelalte categorii de lucrari prevazute de prezentul articol; 

b) teza sau tezele de doctorat; 

c) brevete de inven~ie ?i alte titluri de proprietate industriala; 

d) carti ~i capitole In carti; 

e) articole/studii in extenso, publicate In reviste din fluxul ?tiintific international principal; 

f) publicatii in extenso, aparute In volume ale principalelor conferinte internationale de 

specialitate; 

g) alte lucrari ~i contributii ?tiintifice sau, dupa caz, din domeniul creatiei artistice. 

Art.11 (1) Candidatii Ia posturile de conferentiar universitar sau cercetator ~ti intific gradul ll trebuie sa 

includa In dosarul de concurs eel putin 3 scrisori de recomandare elaborate de personalitati din 

domeniul respectiv, din ~ara sau strainatate, din afara institutiei de lnvatamant superior al carei post 

este scos Ia concurs. 

(2)) Candidatii Ia posturile de profesor universitar sau cercetator ~tiintific gradull trebuie sa includa In 

dosarul de concurs eel putin 3 scrisori de recomandare elaborate de personalitati din domeniul 

respectiv din strainatate. 

Art.12 Dosarul de concurs este constituit de candidat ~i se depune pe adresa institutiei de lnvatamant 

superior specificata pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor po~tal e ori de 

curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis (electronic sau prin po?ta) 

membrilor comisiei de concurs de pre~edintele acesteia, lncepand cu data lnchiderii procesului de 
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depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai tarziu de 5 zi le lucratoare inaintea desfa~udirii primei 

probe a concursului. 

Art.13 (1) Stabilirea componentei comisiei de concurs ~i a comisiei de solutionare a contesta~iilor se 

face dupa publicarea anuntului de scoatere Ia concurs a postului, pentru fiecare post seas Ia concurs. 

(2) Comisia de concurs ~i cea de solu~ionare a contesta~iilor, dupa caz, va include minimum doi 

membri supleanti. Pentru posturile de conferentiar, profesor, cercetator ~tiintific gradul II ?i 

cercetator ?ti intific gradul l, supleantii vor f i numai speciali~ti din afara universitatii. 

(3) Consiliul departamentului sau al ~co l ii doctorale in structura careia se afla postul face propuneri 

pentru componenta nominala a comisiei de concurs ~i a comisiei de solutionare a contestatiilor. 

Membrii comisiei de concurs nu pot face parte ~i din comisia de solutionare a contestatiilor. 

(4) Componenta comisiei de concurs ~i a comisiei de solutionare a contestatiilor este propusa de 

decanul facultatii, pe baza propunerilor prevazute Ia alin. (3) ~i este avizata de Consiliul facultatii. 

(5) Componenta nominala a comisiei de concurs ~i a comisiei de solutionare a contestatiilor insotita 

de avizul Consiliului facultatii este transmisa Senatului universitar ~i supusa aprobarii Senatului 

universitar. 

(6) Tn urma aprobarii de catre Senatul universitar, comisia de concurs ~i comisia de solu~ionare a 

contestatiilor sunt numite prin decizie a rectorului. 

(7) Tn termen de doua zile lucratoare de Ia emiterea deciziei rectorului, decizia este t ransmisa 

ministerului de resort, iar componenta nominala a comisiei de concurs ~i a comisiei de solutionare a 

contestatii lor este publicata pe pagina web a concursului. Tn cazul posturi lor de conferentiar 

universitar, profesor universitar, cercetator ~tiintific gradul II ~i cercetator ~tiintific gradul I, 

componenta comisiilor este publicata in Monitoru l Oficial al Romaniei, Partea a 111 -a. 

Art.14 (1) Comisia de concurs ~i comisia de solutionare a contestatiilor sunt formate fiecare din 5 

membri, incluzand pre~edintele acesteia, speciali~ti in domeniul postului seas Ia concurs sau in 

domenii apropiate. Pentru posturile de asistent de cercetare ~tiintifica ~i cercetator ~tiintific comisia 

de concurs ~i de contestatii este formata din pre~edinte ~i 2 membri. Pentru postul de cercetator 

~tiintific gradullll comisia de concurs ~ide contestatii este formata din pre~edinte ~i 3 membri. 

(2) Tn cazul indisponibilitatii participarii unui membru Ia lucrarile comisiei, prin decizia decanului 

facultatii care a seas postul Ia concurs, membrul respectiv este inlocuit de un membru supleant. Tn 

cazul indisponibilitatii pre~edintel ui, tot prin decizie a decanului facultatii, acesta va fi inlocuit de un 

membru titular, iar comisia va fi completata cu un membru supleant. 

(3) Pentru posturile didactice deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. 0 

decizie a comisiei este valida daca a intrunit votul a eel putin 3 membri ai comisiei. Acel ea~i reguli se 

aplica ~i cu privire Ia activitatea comisiei de solutionare a contesta~iilor. 

(4) Lucrari le comisiei de concurs sunt conduse de pre~edintel e comisiei. 

(5) Membrii comisiei de concurs pot fi din interiorul sau din afara universitatii, din tara sau din 

strainatate. 

(6) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator ~tiintific 

gradul II sau cercetator ~tiintific gradul I, eel putin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie din afara 

universitatii, din tara sau din strainatate. 

(7) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba un titlu didactic sau de cercetare superior, ori eel pu~in 

egal cu eel al postului seas Ia concurs, sau pentru membrii din strainatate sa indeplineasca 

standardele universitatii corespunzatoare postului seas Ia concurs conform prezentei metodologii. 

Acel ea~i reguli se aplica ~i cu privire Ia activitatea comisiei de solutionare a contestatiilor. 
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(8) Tn scopul exclusiv al participarii In comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de 

cercetare ale membrilor din strainatate cu titlurile didactice ori de cercetare din tara se face prin 

aprobarea de ditre Senatu l universitar a componentei nominale a comisiei. 

(9) Pre~edintele comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solu~ionare a contestatiilor poate fi unul 

din urmatorii: 

a) directorul departamentului sau, pentru posturile de cercetare, coordonatorul centrului 

de cercetare ori conducatorul ~colii doctorale In care se regase?te postul; 

b) decanul sau prodecanul facultatii In care se regase~te postul; 

c) un cadru didactic titular In universitate specialist in domeniul postului sau intr-un 

domeniu apropiat, delegat In acest scop prin votul consiliului departamentului, 

respectiv al consiliu lui facultatii, care organizeaza concursul; 

d) un cadru didactic titular specialist In domeniul postului sau lntr-un domeniu apropiat 

dintr-o alta facultate sau dintr-o alta universitate acreditata, cu respectarea 

prevederilor art. 14, al. 7 din prezenta Metodologie, pentru evitarea cazurilor de 

incompatibilitate. 

Art.15 Tn scopul verificarii ?i confirmarii prin rezolutie a lndeplinirii de catre un candidat a standardelor 

din fi~a/fi?ele de verificare prevazute conform documentelor de Ia art. 8 alin. 1, litera (e) din prezenta 

metodologie in funqie de postul pe care candideaza, Consiliul de Administratie nominalizeaza, pe 

baza propunerilor facultatilor, pentru fiecare domeniu de specialitate in care au fast scoase Ia concurs 

posturi vacante, o comisie ?tiintifica fermata din 3 (trei) membri avand grad didactic egal sau superior 

postului de concurs, speciali?ti in domeniul postului sau intr-un domeniu apropiat postului vacant 

seas Ia concurs. Tn baza aprobarii Consiliului de Administratie In eel mult 30 de zi le de Ia comunicarea 

posturilor In concurs catre ministerul de resort. comisia ?tiintifica este numita prin decizia rectorului. 

Rezolutia privind lndeplinirea standardelor din fi?alfi?ele de verificare prevazuta conform 

documentelor de Ia art. 8 alin. 1, litera (e) din prezenta metodologie este asumata prin semnatura 

fiecarui membru al comisiei ?i indicarea lndeplinirii/neindeplinirii standardelor. 

Art.16 Tndeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de prezentare Ia concurs este certificata 

prin avizul Compartimentului juridic al Universitatii Transi lvania din Bra~ov, luand In considerare 

confirmarea de catre comisia ~tiintifidi mentionata Ia art. 15 prin rezolutie privind lndeplinirea 

standardelor din fi~a/fi?ele de verificare prevazuta conform documentelor de Ia art. 8 alin. 1, litera (e) 

din prezenta metodologie ~i a altar documente necesare lnscrierii Ia concurs. Avizul este comunicat 

candidatului Ia maximum 48 de ore de Ia emiterea sa, dar nu mai tarziu de 5 zi le lucratoare inaintea 

desfa?urarii primei probe a concursu lui. 

Art.17 Candidatii care indeplinesc conditiile legale de prezentare Ia concurs vor fi invitati de catre 

Consiliul de Administratie Ia sus~inerea probelor de concurs. 

Art.18 (1) Comisia de concurs evalueaza candidatul din perspectiva urmatoarelor aspecte: 

a) specializarea in concordanta cu structura disciplinelor din post ori cu norma de 

cercetare ~ti intifica, referitor Ia studii le universitare de licenta ?ilsau de master 

precum ~i Ia domeniu l In care este obtinut titlul de doctor; 

b) relevanta ?i impactul rezultatelor ?tiintifice ale candidatului; 

c) capacitatea candidatului de a lndruma studenti sau tineri cercetatori; 

d) competentele didactice ale candidatului, pentru posturi le care prevad activitati 

didactice; 
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e) capacitatea candidatu lui de a transfera cu no~ti ntele ~i rezultatele sale catre mediul 

economic sau social ori de a popu lariza propriile rezultate ~tii ntifice; 

f) capacitatea candidatului de a Iuera Tn echipa ~i eficienta colaborarilor ~tiintifice ale 

acestuia, In func~ie de specificul domeniului candidatului; 

g) capacitatea cand idatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 

h) experienta profesionala a candidatului In alte institutii decat institu~ia care a scos 

postulla concurs. 

(2) Comisia de concurs are obl iga~ia de a verifica ~i constata Tndeplinirea de catre candidat a 

standardelor minimale na~ionale, sens Tn care fiecare membru al comisiei, inclusiv pre~edintele va 

consemna constatarile sale In referatele proprii. 

Art.19 (1) Competen~ele profesionale ale candidatului se evalueaza de ditre comisia de concurs pe 

baza dosarului de concurs ~i. adi~ional , printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzand 

prelegeri, sus~inerea unor cursuri, seminare sau lucrari de laborator, conform hotararii Consiliului 

facu lta~ii care a scos postulla concurs, cu avizul Consiliului de Administra~ie. Pentru toate posturile pe 

perioada nedeterminata, eel putin o proba de concurs este obligatoriu reprezentata de o prelegere 

publica de minimum 45 de minute, In care candidatul prezinta cele mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare ~i planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta proba con~ine In mod 

obligatoriu ~i o sesiune de lntrebari din partea comisiei ~i a publicului. Universitatea anunta pe pagina 

web a concursului ziua, ora ~i locul desfa~urarii acestei probe, cu eel putin 5 zile lucratoare Tnaintea 

desfa~urarii probei. 

(2) Comunicarea probelor specifice unei facultati se face odata cu postarea informatii lor despre 

postul scos Ia concurs pe pagina web a Universitatii. 

(3) Concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ~tii ntifica ~i cercetator ~tiintific 

consta Tn probe scrise, orale ~i practice, specifice postului. Rezultatul probelor de concurs se apreciaza 

de fiecare membru al comisiei prin note de Ia 10 Ia 1; nota probei reprezinta media aritmetica a 

acestora. Comisia Tntocme~te Tn termen de 5 zi le de Ia ultima proba un raport cu concluzii de 

recomandare a candidatului care a obtinut cea mai mare medie. Pot fi recomandati candidati care au 

obtinut eel pu~in media 8 ~i nici o nota sub 7. 

(4) Concursul pentru ocuparea postului de cercetator ~tiin~ific gradullll consta Tn verificarea Tndeplinirii 

conditiilor necesare, prin analiza dosarului de Tnscriere ~i o proba orala sau scrisa cu subiecte specifice 

profi lului postului. Aprecierea candidatului Ia concursul pentru ocuparea postului de cercetator 

~tiintific gradul Ill se face prin punctaj, comisia nominalizand cand idatul cu cele mai bune 

performante. 

(5) Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator ~tiintific gradul ll ~i cercetator ~tiintific gradul l 

consta In analiza dosarului de Tnscriere Ia concurs, verificarea Tndeplinirii conditiilor prevazute de lege 

~i aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specif icului activita~ii locului de munca a 

candidatului ?i a performantelor sale. 

Art. 20 (1) Concursurile pentru posturile didactice se deruleaza In eel mult 45 de zile de Ia lncheierea 

perioadei de lnscriere. Concursurile pentru posturile de cercetare se finalizeaza In termen de 30 de 

zi le de Ia data Tncheierii lnscrierii, Ia nivelul comisiei de concurs ~i de 45 de zi le, Ia nivelul institutiei, 

conform Legii 319/2003. 

(2) Concursul consta In evaluarea activitatii ~ti intifice ~i a calitatilor didactice (pentru posturile cu 

componenta didactidi) ale candidatilor. 

(3) Pentru fiecare post. comisia de concurs decide ierarhia candidati lor ~i nominalizeaza candidatul 

care a Tntrunit cele mai bune rezultate. 
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(4) Pre~edintele comisiei de concurs lntocme~te propriul referat de apreciere, precum ~i un raport 

asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de f iecare membru al comisiei de 

concurs ~i cu respectarea ierarhiei candida~ilor decise de comisie. 

(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs ~ i este semnat de 

fiecare dintre membrii comisiei de concurs ~i de ciHre pre~edintel e comisiei. 

(6) Dupa expirarea perioadei de solu~ionare a contesta~iilor, Consiliul faculta~ii analizeaza respectarea 

de catre comisia de concurs a procedurilor stabilite prin metodologia proprie ~i acorda sau nu avizul 

sau raportului asupra concursului. lerarhia candida~ilor stabilita de comisia de concurs nu poate fi 

modificata de Consiliul faculta~ii. 

(7) Senatul universitar analizeaza respectarea de catre comisia de concurs ~i de catre Consiliul 

facu lta~ii a procedurilor stabilite prin metodologia proprie ~i aproba sau nu raportul asupra 

concursului. lerarhia candida~ilo r stabilita de comisia de concurs nu poate f i modificata de Senatul 

universitar. 

Art.21 Contesta~iile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. 

Art.221n situa~ia in care un candidat de~ine informa~ii care pot demonstra nerespectarea procedurilor 

legale de concurs, candidatu l poate formula contestatie in termen de 3 (trei) zile lucratoare de Ia 

comunicarea rezultatului concursu lui. 

Art.23 Contestatia se formuleaza In scris, se inregistreaza Ia registratura Universitatii ~i se 

solutioneaza de catre comisia de solu~ionare a contesta~iilor, potrivit art. 1 alin. (7) din H.G. 

nr.457 /2011, prin decizie. 

Art.24 (1) Numirea pe post ~i acordarea t itlului universitar aferent de catre i nstitu~ia de lnva~amant 

superior, In urma aprobarii rezultatului concursului de ditre Senatul universitar, se face prin decizia 

rectorulu i, incepand cu semestrul urmator desfa~u rarii concursului. 

(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire ~i de acordare a titlului universitar aferent de catre 

institu~ia de inva~amant superior lmpreuna cu raportul de concurs se trimit de catre institutia de 

inva~amant superior ministerului ?i Consiliului Na~ional de Atestare a Titlu ri lor, Diplomelor ~i 

Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU, in termen de doua zi le lucratoare de Ia 

emiterea deciziei de numire. 

(3) Pentru posturi le de cercetator ~tiin~ific gradul II ~i gradul I, dosarul de concurs, impreuna cu 

raportul comisiei ~i documentele lnso~itoare, se lnainteaza Consiliului National de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor ~i Certificatelor Universitare, care valideaza rezultatele concursului. Numirea pe postul de 

cercetator ~tiin~ific gradul II ~i gradul I se face prin decizia rectorului dupa confirmarea prin ordin a 

rezultatelor concursului de catre autoritatea de stat de resort. 

Art.25 (1) Pentru posturi le de cercetare se aplica prevederile Legii nr. 31 9/2003, prin exceptie de Ia 

prevederile art. 19 alin. (1 ). 

(2) In vederea desfa~urarii concursurilor pentru posturi de cercetare din inst itu~iile de lnva~amant 

superior, atribu~iile prevazute de Legea nr. 319/2003 se lndeplinesc astfel: 

a) cele prevazute pentru Consiliul ~tiin~ific al unita~ii , de catre Consiliul facu lta~ii; 

b) cele prevazute pentru Consiliul de Administra~ie al institutiei, de catre Senatul 

universitar; 

c) cele prevazute pentru secretarul ~ti in~ific sau directorul ?tiin~ific al un i ta~ii, de catre 

directorul departamentu lui, conducatorul ~colii doctorale, decan sau prodecan, 

conform metodologiei proprii . 
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Art.26 Tn cazulln care postul scos Ia concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea 

integrala a procedurii de concurs. 

Art.27 Rezultatul concursu lui se publica pe pagina web a concursului, in termen de doua zi le 

lucratoare de Ia finalizarea concursului. 

Art.28 Universitatea lntocme~te anual, pana eel tarziu Ia data de 1 septembrie, un raport cu privire Ia 

organizarea, desfa~urarea ~i finalizarea concursuri lor pentru ocuparea posturilor didactice ~i de 

cercetare. Raportu l este trimis, spre notificare, catre Ministerul Educatiei Nationale ~i CNATDCU. 

Art.29 Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de catre persoanele cu atributii In procedura 

de organizare ~i desfa~urare a concursurilor constituie abatere disciplinara ~i se sanctioneaza in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, in functie de lncadrarea 

faptei. 

Art.30 Tn situatia In care, In urma ca~tigarii unui concurs de catre un candidat, una sau mai multe 

persoane din institutia de lnvatamant superior urmeaza sa se afle intr-o situatie de incompatibilitate 

conform art. 295 alin. (4) din Lege a nr. 1/2011, numirea pe post ~i acordarea t itlului universitar de 

catre institutia de lnvatamant superior sau a gradului profesional de cercetare/dezvoltare poate avea 

loc numai dupa solutionarea situatieilsituatii lor de incompatibilitate. Modalitatea de solutionare a 

situatiei de incompatibilitate se comunica ministerului In termen de doua zile lucratoare de Ia 

solutionare. 

Art.31 Prevederile prezentei Metodologii se aplica ~i pentru concursurile organizate pentru ocuparea 

pe perioada determinata a posturilor didactice ~i de cercetare, luand In considerare urmatoarea 

precizare: 

pentru ocuparea unui post de asistent universitar, candidatul trebuie sa detina eel putin 

calitatea de student-doctorand. 

Prezenta Metodologie a fost discutata ~i aprobata In ~edinta Senatului Universitat ii Transilvania din 

Bra~ov din data de 17.04.2019 ~i rectificata In 13.05.2020. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean, 

Pre~edintele Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov 

c 
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