METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE $I A POSTURILOR DE CERCETARE VACANTN iX
UNIVERSITATEA,,CONSTANTIX NNAXCUSI'' NIN TANGU.JIU

I.

ASPECTE GENERALE

Art. 1.
1t; in Universitatea,,Constantin Br0ncuEi" din Tdrgu-Jiu (UCB), posturile didactice gi de cercetare
vacante se ocupi numai prin concurs public, conform:
Legii Educafiei Nalionale nr.ll20ll, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
HG nr' 45712011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor

'
'

didactice gi de cercetare vacante din invdfdmdntul superior, .u
-Ldifir6rile gi completarile
ulterioare,
t Legii nr' 31 912003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
'o Legii nr.5312003 privind Codul muncii, republicata, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
prezentei Metodologii a Universitalii "Constantin Brdncugi" din T6rgu Jiu.
(2) Un post didactic sau de cercetare poate fi scos la concurs dacd figure aza c-afiind
vacant in statele de
funcfiuni ale facultdfilor, departamentelor, institutelor sau centrelor de cercetare fiind
caracterizat prin:
pozilie, funclie didactica/de cercetare, norma didacticd, respectiv norma de cercetare,
(3) Domeniul gtiinlific al postului scos la concurs este determinat exclusiv de
disciplinele care intrd in
structura postului' Domeniul Etiinlific al postului este stabilit de directorul de departament, pentru
a
stabili domeniul Etiinlific al unui post, directorul de departament poate consulta Consiliul
departamentului.
(4) Domeniul gtiinfific al unui post de cercetare scos la concurs este stabilit de Consiliul
institutului/qcolii
doctorale, criteriile specifice fiind propuse de acestea pentru fiecare domeniu gtiinfific,
respectiv grad
didactic echivalent.

Art.2

(1)

Angajarea pe un post didactic sau de cercetare vacant, rezerval ori temporar vacanr, se poate face
(l) din Legea nr. 112011 - Legea Educatiei Nafionale, cu modificarile gi
completarile ulterioare gi pe perioadd determinatd. De angajare pe perioad[ determinatd pot beneficia,
conform art. 296, alin (l) din Legea nr. Il201l - Legea Educaliei NaJionale, cu modific6rile gi
completarile ulterioare, cadte didactice gi specialiEti care indeplinesc criteriile minimale de ocupare
a
unui post didactic sau de cercetare stabilite prin lege gi prin regulamentele interne aprobate de Senatul
UCB. De acelasi tip de angajare beneficiazd conform arL29O, alin (l) din Legea nr. ll20ll Legea
Edtrcaliei Nafionale, cu modiflcarile gi completdrile ulterioare
Ei studenfii doctoranzi ai gcolilor doctorale
din institulia de inva!6mdnt superior respectiva. Cadrele didactice angajate pe o perioada determinatd au
statut de cadre didactice asociate conform art. 291, alin (3) din Legea nr. ll20ll
- Legea Educaliei
Nafionale, cu modificarile Ei completdrile ulterioare.
(2) In conformitate cu art. 84 alin (1) din Legea nr. 5312003 republicata Codul Muncii, durata unei
perioade determinate este de maximum 3 ani.
(3) Prin exceplie, confbrm art.294 alin (4) studenfii-do ctoranzipot fi angajaJi de universitate ca asisten!i
de cercetare sau asistenti universitari pe perioad[ determinata de maxim 5 ani, norma didactic6
fiind
redr"tsd corespunz[tor limitei previzute la art, 164 alin. (3) al Legii nr. 112011_ Legea
Educa]iei
Nalionale, cu modificarile ;i completdrile ulterioare.
(4) In conformitate cu art. 294 alin (5) din Legea nr. 112011 - Legea Educaliei Nalionale, cu
r-nodificarile gi completdrile ulterioare, contractul de angajare pe perioad6 determinata incheiat
intre
universitate gi membri ai personalului didactic Ai de cercetare in urma unui concurs poate fi reinnoit,
in
func{ie de rezultatele profesionale personale, evaluate pebazacriteriilor adoptate de Senatul universitar,
precum gi in func{ie de nevoile de angajare gi de resursele financiare ale universitAtii, in
conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

confbrm art.294, alin

ent universitar, asistent de cercetare gi cercetdtor qtiinlific ocupate pe
perioada
ie delinerea cel pufin a calitdlii de student doctoiand, atestatSde institutul de
unei institulii de invalamAnt superior acreditatd pentru studii universitare
de

Art.3
(1) in raport cu necesitalile

academice
rsitar poate aproba, pe o perioada
determinatd, invitarea in cadrul institutiei d
unor cadre didactice universitare qi a
altor specialigti cu valoare recunoscutd in
din strainatate, in calitate de cadre
didactice universitare asociate invitate,
(2) Senatul ia in discu{ie aprobarea invitarii cadrului didactic sau specialistului cu valoare
recunoscut.
in domeniu, din prd sau din strdindtate, in calitate de cadru didactic universitar asociat invitat
la
recomandarea consiliului deparlamentului avizatlrde consiliului facultdlii.
(3) in cazul specialigtilor fbra grad didactic universitar recunoscut in
lard, Senatul universitar aprobd,
prin evaluare, gradul didactic corqspunzator performanlei, in conformitate
cu standardele nalionale.
Art.4

(l) Studen{ii-doctoranzi sunt incadra}i de IOSUD ca asistenti

de cercetare sau asisten}i universitari pe
perioadd determinatd de maxim 5 ani, norma didacticd fiind redusd corespunz6tor
limitei prev6zute la
art' 164 alin' (3) al Legii nt. ll20r1- Legea Educaliei Nafionale, cu modificarile qi completdrile
ulterioare.
(2) Atributriile studenlilor doctoranzi, incadrali ca asistenti de cercetare sau
asisten{i universitari pe
perioadb determinatd, sunt stabilite de Senatul universitar, iu propunerea
Consiliului Facu1td1ii, avizatd,
de Consiliul de Administralie.
(3) StudenJii-doctoranzi beneficiazd, de toate drepturile asistenfilor de cercetare sau asistenlilor
universitari, inclusiv de vechimea in muncd.

Art.5
(1) Concursul pentru

ocuparea pe

perioadl nedeterminati a unui post didactic;i de cercetare

se

organizeazd numai dac6 acesta este vacant.
(2) Un post se considera vacant dacd este prevdzutastfel in statul de funclii, intocmit anual, sau
vacantat
pe parcursul anului universitar.
(3

) vacantarea se r ealizeazd, intr-una dintre urmdtoarele modalitdli

:

a) incetarea contractului de muncd prin pensionare, deces, demisie, concediere sau prin altd

modalitate de incetare a contractului de muncd, conform legii;
b) trecerea persoanei care ocupd postul pe un alt post din cadrul UCB, ca urmare a c6gtig6rii unui
concurs.
(4) Posturile didactice gi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transfornarea unui post ocupat
intr-un post de rang superior.

Art.6

(l)

UCB poate sd organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic;i de cercetare, pe perioadl
nedeterminati, numai dupa publicarea postului scos la concurs in Monitorul Oficial pittiu a-lll-a.
Publicarea posturilor scoase la concurs in Monitorul Oficial se face doar in urma oblinerii
avizului
Ministerului Educaliei Nationale qi Cercetdrii $tiinlifice,avizcare se solicit6 obligatoriu in primele
30
de zile calendaristice de la inceperea fiecarui semestru al anului universitar ii cazul posturilor
pe
,
perioada nedeterminat[,
(2) Cererea pentru oblinerea avizului Ministerului EducaJiei Nalionale gi Cercetdrii
$tiinfifice
(MENCS) va fi insofita de urmatoarele documente:
a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs gi structura acestora, semnati gi gtampilatd de
rector.

b) extrasul din statul de funcfii care conJine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan gi
directorul de departament sau directorul institutului/ gcolii doctorale.
c) pentru posturile de cercetare se stabilegte domeniul gtiinlific in care este postul scos la concurs de
cdtre directorul departamentului/institutului/structurii departamentale in care se g6seEte postul.

d)

declara{ia pe proprie rdspundere a rectorului UCB, care atestd cd toate posturile propuse a fi scoase
la concurs au in structurd numai discipline din planurile de invaJam6nt ale specialiiariior/programelor
de studii legal infiin{ate, inclusiv ca forma de inv[famdnt gi localitate de desfdgurare.
e) metodologia de concurs.

Art.7

(l)

Posturile didactice gi cele de cercetare pe care UCB le poate scoate la concurs sunt:
a) asistent universitar;
b) lector universitar / gefde lucrdri;
c) conferenliar universitar;
d) profesor universitar;
e) asistent de cercetare gtiin{ific6;
1) cercetdtor gtiinlifi c:
g) cercetator gtiin{ific gradul III;
h) cercetdtor gtiintific gradul II;
i) cercetdtor qtiinfific gradul L
(2) De reguld, posturile didactice gi de cercetare sunt scoase la concurs pe perioada nedeterminata.
Posturile didactice gi de cercetare se pot scoate la concurs ;i pe o perioadd determinatd de p6n6 la 3 ani,
in funcfie de strategia de resurse umane a componentei UCB.

Art.8.
Concursurile au caracter deschis. Posturile didactice sau de cercetare pot fi ocupate de cetdteni romdni
sau strdini, fbra nicio discriminare, conform art. 294 al Legii nr. 112011- Legea Educafiei Na{ionale, cu
modificarile gi completdrile ulterioare.

Art.9.
(1) Scoaterea la concurs a posturilor se propune de cdtre directorul departamentului/institutului/
structurii departamentale in structura ciruia se afld postul, prin referat avizal de consiliul
departamentului gi/sau de consiliul facultalii, consiliul institutului , dupd caz.
(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobatd de decan/director institut gi
inaintatd Consiliului de administralie al UCB in vederea aprobdrii conform art.213, alin (13) al Legii
Educa{iei na{ionale nr.1 l20l l.
(3) In adresa de inaintare, posturile vor fi individualizate prrn indicarea pozifiei din statul de funclii al
departamentului, a disciplinelor din structura postului, respectiv a domeniului gtiinlific (indicarea
subdomeniilor) pentru posturile de cercetare gi menfiondndu-se dacl postul este vacant.
(4) Propunerea directorului de deparlament/structurd departamentala/institutului va fi insolitd de un
raport care trebuie sa con{ina ldmuriri cu privire la: necesitatea ocuparii postului in contextul realizdrii
obiectivelor din planul de dezvoltarc al facultAtii/institutului, valoarea gtiinfificd ce se pretinde
candidatilor, perspectivele postului, numdrul posturilor existente deja in aceeagi specialitate, existenfa
resurselor financiare pentru sustinerea postului.

Art.

10.

) Anunlarea publicd a concursurilor pentru ocupareap e perioacld nedeterminatd aposturilor didactice
gi de cercetare vacante, insofite de programa aferentd, se face de cdtre UCB, cu cel pulin 2 luni inainte
de data desfd;urdrii primei probe de concurs, pe site-ul web specializat administrat de M.E.N.C.S., pe
pagina de start a UCB, www,utgjiu.ro gi in Monitorul Oficial al RomAniei.
(2) Anunlurile privind posturile scoase la concurs, pe perioada nedeterminatd, pot fi fbcute numai pentru
posturile care au primit avizul favorabil al Ministerul Educatiei Nationale qi Cercetarii gtiinlifice.
(3) Posturile neavizate de Ministerul Educa{iei Nalionale gi Cercetdrii $tiinlifice nu pot fi scoase la
concurs pentru ocupare pe perioadd nedeterminatd.
(I

Art.11.
) Anunlarea publicd a concursurilor pentru ocuparea p e perioadd determinatd a posturilor didactice Ei
de cercetare vacante, insofite de programa aferentS, se face de cdtre UCB, cu cel pu{in 2 luni inainte de
duta desfnpurdrii primei probe de concurs, pe pagina de starl a UCB, www.utgjiu.ro.
(2) Anunlarea publicf, a concursurilor pentru toate posturile de cercetare se anunld public, prin afigare gi
pe pagina de start a UCB, www.utgjiu.ro gi prin publicare intr-un ziar de circulatie nationala.
(I

(3) In funclie de profilul postului qi nevoile de personal calificat ale universitalii, anunlarea publica se
poate f'ace, la propunerea consiliului facultalii, qi in publica{iile gtiinJifice na{ionale qi internajionale de
prestigiu in domeniul respectiv.
(a) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, in termenul prevdzut la alin. (l), cel pufin urmatoarele
informatrii:
a) descrierea postului scos la concurs;

b) atribu{iile/activitalile aferente postului scos la concurs, incluzAnd norma didactic[ 9i tipurile

de

activitd{i incluse in norma didacticd, respectiv norma de cercetare;
c) salariul minim de incadrare a postului la momentul angajarii;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs (orale, scrise), inclusiv a prelegerilor, cursurilor;
0 descrierea procedurii de concurs;
g) lista completd a documentelor pe care candidalii trebuie sa le includd in dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
(5) AnunJurile referitoarela posturile de conferenliar universitar gi profesor universitar vor fi publicate
gi in limba engleza.

Art.12

(1) Conform legislaliei in vigoare, perioada de inscriere la concurs incepe gi se incheie dupa cum
urmeaza:
a. Pentru posturile didactice gi de cercetare pe perioudd nedeterminatd inscrierea la concurs incepe in

b.

c.
(2)

ziua publicarii in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a III-a, a postului scos la concurs qi se
incheie cu l5 zile calendaristice inaintea desftgurdrii primei probe de concurs;
Pentru posturile didactice p e perioadd determinatd, inscrierea la concurs incepe de la data publicarii
pe pagina web a universitdlii a anunfului privind organizarea concursului gi se incheie cu 15 zile
calendaristice inaintea desftgurdrii primei probe de concurs;
Pentru toate posturile de cercetare, conform Legii nr, 31912003, perioada de inscriere incepe de la
data publicdrii anunlului privind concursul intr-un ziar de circulalie naJionald gi se incheie dupa 30
de zile de la publicarea anunlului.
Derularea concursului are loc in termen de 45 de zile de la data incheierii perioadei de inscriere.

II.

TNSCRIEREA LA CONCURS

Art. 13.
(1) in vederea inscrierii la concursul pentru

ocuparea unui post didactic Ai de cercetare sau a unui post
de cercetare, candidatul intocmegte un dosar care confine urmdtoarele documente:

Al.Cererea de inscriere la concurs, semnatd de candidat, care include o declaralie pe propria
rdspundere privind veridicitatea informaliilor prezentate in dosar.

42, Propunere de dezvoltare a carierei candidatului,
L Candidslii pe posturi didqctice, vor avea in vedere atdt latura didactica cAt gi cea a
activit6lilor de cercetare gtiinJifi ca,
il, Candida|ii pe posturi de cercetare, yor propune abordarea unei teme de cercetare cuprinsd
in Planul de Cercetare al lnstitutului in concordanfd cu domeniul gtiinlific al postului pentru
care se inscrie la concurs.
Propunerea se redacteazd, de cdtre candidat, cuprinde maxim 10 pagini gi este unul dintre
principalele criterii de departajare a candidalilor.
43, Curriculum vitae al candidatului, in original semnat de candidat pe fiecare pagind,
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie sd includ6:
a) informa{ii despre studiile efectuate gi diplomele ob}inute;
b) informalii despre experienfa profesionald gi locurile de muncd relevante;
c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect
sau in care a activat in calitate de membru, indicdndu-se pentru fiecare sursa de finan{are;
d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoa;tere a contribufiilor gtiinlifice ale
candidatului.

44. Lista de lucrlri ale candidatului in format tipdrit (in original, semnatd pe fiecare pagina)
Lista completa de lucrari ale candidatului va fi structuratd astfel:
L Pentru posturile didactice:
a) lista celor maximum l0 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizdrile profesionale proprii, care sunt incluse gi in format electronic in dosar gi care se
pot regdsi gi in celelalte categorii de lucrdri prevdzute de prezentul articol;
b) Ieza sau tezele de doctorat:
c) brevete de invenlie gi alte titluri de proprietate industriald;
d) cdr{i gi capitole in carti;
e) arlicole/studii, publicate in reviste din fluxul gtiinlific internalional principal;
f) publicalii in extenso, apdrute in lucrdri ale principalelor conferinle internafionale de
specialitate;

g) alte lucrdri gi contribulii gtiinJifice sau, dupd caz, din domeniul crealiei artistice.
IL Pentru posturile de cercetare:
Lista completd de lucrdri ale candidatului va cuprinde informa{ii despre Iezaltezele de
doctorat; carJi publicate; articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulafie internationald
recunoscute sau in reviste din fard recunoscute de cdtre CNCSIS; studii publicate in volumele unor
manifestari qtiintihce internafionale recunoscute din lari gi din straindtate (cu ISSN sau ISBN); brevete
de inventie; creaJii artistice/perforrnanfe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bazd, de
contract/grant; alte lucrdri.
Se recomandd menfionarea tuturor informaliilor utile pentru identificarea publicafiei respective,
precum: titlul revistei (incluzdnd ISSN), cotatd (Factorul de Impact pe ultimul an), volum, pag, numele
gi locul editurii, hyperlink revistd indexatd ISI, hyperlink lucrare indexata ISI, hyperlink revista indexatd
BDI, hyperlink lucrare indexatd BDI cu indicarea Bazelor de date respective, etc.
Aceste informatii sunt absoNut necesare pentru lucrarile selectate de candidat la punctul (a) qi cele
care sus{in indeplinirea de c6tre candidat a standardelor minime, UCB gi nationale, specifice fiecdrui
post.

,{5. Figa de verificare a indeplinirii standardelor specif,rce postului, completatd gi semnatd de
tipirit (in original, semnatd pe fiecare pagind).
Figele de verificare pentru posturile de conferen{iar universitar/cercetator Etiinfific II gi profesor

catre candidat, in format

universitar/cercetdtor Etiinlific I se intocmesc de cdtre fiecare candidat in funclie de standardele
prevdzute in Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la care se adaug6, dupd, caz, standardele
suplimentare stabilite de consiliul fiecarei facultali/institut/centru de cercetare.
,46. Documente referitoare la definerea diplomei de doctor:
a) Pentru toate posturile didactice Ei de cercetare, cu exceplia postului de ssistent de cercetare
pe perioadd nedeterminatd: copialegalizatda diplomei de doctor gi, in cazul in care diploma
de doctor originald nu este recunoscutd in Romdnia, atestatul de recunoa;tere sau echivalare
a acesteia, in copie legalizat6,, sau copia dupi Ordinul de ministru care confirmd acordarea
titlului de doctor:
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare Si cercetdtor Stiinlffic ocupate
pe perioadd determinatd.'definerea cel puJin a calitalii de student doctorand, atestatd de
institutul de studii doctorale din cadrul unei institutii de inv6fdmdnt superior acreditata
pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverint[ in original care sd certifice
statutul de student doctorand in anul universitar in curs ladatainscrierii la concurs.
41. Rezumatul tezei de doctorat in limba romAnd si intr-o limbd de circulafie interna{ionald
(maximum o pagind pentru fiecare limbA),
A8. Alte diplome care atestl studiile candidatului:
a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atest[ studiile
candidatului (diplomd de bacalaureat, licenfd, master/studii aprofundate, Certificatul ce
atestd pregdtirea psihopedagogica) sau, in cazul in care diplomele originale nu sunt
recunoscute in RomAnia, atestatele de recunoagtere sau echivalare a acestora; copii dupd
alte diplome care atestd studiile candidatului. Copiile se semneazd de candidat pentru
certifi care ..conform ciu orisinalul":

49.

b) Pentru toate posturile de cercetare; copii legalizate ale altor diplome care atestd studiile
candidatului (diplomd de bacalaureat, licent6, master/studii aprofundate) sau, in cazul in
care diplomele originale nu sunt recunoscute in RomAnia, copiile legalizate ale atestatelor
de recunoagtere sau echivalare a acestora; copii dupd alte diplome care atest[ studiile
candidatului. Copiile se semneazd de candidat pentru certificare ,,conform cu originalul".
Foile matricole, suplimente de diplomi sau situafiile gcolare eliberate pentru fiecare ciclu de

studii:

Al0,Copia cdrfii de identitate;
A I I . Copii dupi documente care atesti schimbarea numelui,
sau dovada schimbdrii numelui);

Al2.Declarafie pe proprie rispundere

dacd este cazul (cerlificat de cdsdtorie

a candidatului cd nu se afld in nicio situalie

de

incompatibilitate prevdzutd in legea ll201l, Legea Educa{iei Nationale gi Metodologia-cadru
emisd la nivel national;
Al3.Certificat medical din care rezultd,cd este apt sd desfdgoare activitate didacticd;
A14.Lista de referen{i cu datele de contact ale acestora
a) pentru posturile de conferenliar universitar, profesor universitar:
- Cel pufin 3 personalitdli din domeniul respectiv din tari sau din strdinatate, exterioare
UCB, care au acceptat s[ elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitAlile
profesionale ale candidatului.
b) pentru posturile de cercetdtor Stiinlific gradul II, cercetdtor Stiinlffic gradul I:
- Cel pulin 3 personalitafi din domeniul respectiv din tard sau din straindtate, exterioare
UCB, care au acceptat sd elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitdlile
profesionale ale candidatului.
Al5,Documentul de platd a taxei de inscriere la concurs
Al6.Declara{ie de asumare a rispunderii, in original (olograf) semnat de candidat,
- pentru toate posturile de concurs;declaralia trebuie sd afirme corectitudinea datelor din
dosar qi faptul cd acestea se refer[ la propriile activitali Ei realizari, in caz contrar
candidatul suportdnd consecinlele declaraliilor in fals, in conformitate cu legislaJia in
vigoare.

maximum zece dintre lucririle considerate cele mai semnificative ale
candidatului, in formd scan pe suport electronic (CD). In plus, suportul electronic va cuprinde 9i
lista de lucrdri a candidatului cf. ,A'4 in format word.
(2) in cazul domeniilor cu specific romAnesc, scrisorile de recomandare pentru candidatii la posturile
de prof-esor universitar sau cercetdtor qtiin{ific gradul I, pot proveni gi din partea unor personalitAtri din
domeniul respectiv din Romdnia, exterioare instituliei de invdldmdnt superior al cdrei post este scos la
concurs. Domeniile gtiinlifice cu specific romAnesc sunt cele stabilite prin ordin al Ministrului Educaliei
Nalionale Ei Cercetdrii $tiinlifice.
(3) Daca exista lucrdri care nu sunt disponibile in format electronic sau nu pot fi scanate (interpretdri
teatrale sau muzicale, tablouri etc.) se vor depune inregistrari sau fotografii'
(4) Dosarul va cuprinde pagind de gard[ 9i opis'
(5) La dosarul de concurs se atageazd gi un CD/DVD, sau alt format electronic, cu intreg con{inutul
acestuia scanat, inclusiv mapa cu cele 10 lucrdri semnificative, in vederea transmiterii cdtre comisia de

Al7. Mapa cuprinzind

concurs.

pentru toate posturile didactice este obligatorie depunerea la dosarul de inscriere a Certificatului ce
atesta pre gdtirea psihopedago gic6.
(7) Prin excepfie, pentru ocuparea posturilor didactice la programele deficitare, se accept[ depunerea la
dosarul de inscriere a unei adeverinfe care sd ateste inscrierea candidatului la cursurile de formare
psihopedagogicd, urmdnd ca in cazul angajdrii pe perioadl nedeterminatd acesta sd aib6 obligativitatea
ta ir-r iermen de 3 ani sd oblind certificatul de absolvire,in caz contrar relafiile contractuale inceteazd de

(6)

drept.

(8) Nu se incadre azd, in prevederile alin. (7) posturile constituite pentru programele de studii
universitare de licent6: Istorie, Limba

;i Literatura

Englezd - Limba

;i

Literatura Romdnd, Pedagogia

InvcSldmdntului Primctr si PreScolctr, Educalie Fizicd ;i Sportivd precum ;i
funclii ale Departamentului de Pregdtire a Personalului Didactic (DPPD).

Art.

posturile din statele

de
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(l) Pentru inscrierea

la concursul pentru ocuparea unei funclii de cercetare este necesard indeplinirea
condifiilor prevdzule de Legea 31912003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare qi de
Legea nr. 112011, astfel:
a) pentru posturile pe perioadd nedeterminatd, delinerea diplomei de doctor, conform art.294 alin
( l ) din Legea nr. l 1201 l,
b) indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice
funcJiei, prevdzute de prezenta Metodologie.
(2) Condiliile minime de experien!6 profesionalS pe care trebuie sd le indeplineascd persoanele care sunt
supuse evaludrii pentru ocuparea posturilor de cercetare, stabilite in conformitate cu prevederile art. 16
alin (3) din Legea 31912003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, sunt urmdtoarele:
a) pentru cercetdtor Etiinlific, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in inva![mdntul
superior de cel pulin 2 ani sau de cel pulin 4 ani in alte activitdli;
b) pentru cercet[tor qtiintific gradul III, sd aibd activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in
invdlam0ntul superior de cel pulin 4 ani, pentru candidalii care provin din afara invalamdntului superior
sau a cercetdrii gtiinfifice, o vechime de 8 ani;
c) pentru cercetdtor gtiinfific gradul II, s[ aibd activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in
invdldmdntul superior de cel pu{in 8 ani; pentru candidajii care provin din afara invaldmdntului superior
sau a cercetarii gtiinlifice, o vechime de 12 ani in profilul postului;
d) pentru cercetdtor gtiinJific gradul I, sd aibd activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in
invdldmdntul superior de cel puJin 9 ani; pentru candidafii care provin din afara invdldmdntului superior
sau a cercetdrii gtiinJifice, o vechime de 15 ani in profilul postului;
e) personalul de cercetare-dezvoltare sau din invSldmdntul superior, care indeplinegte condiliile de studii,
cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureazd, demonstratd prin lucrdri de
specialitate de valoare nafionali gi internationald, poate sd se prezinte, cu aprobarea consiliului qtiintific,
la concursul pentru ocuparea unui post in cercetare-dezvoltare cu reducerea condiliilor de vechime
stabilite la lit. a)-d).

Art. 15
(1) Dosarul de concurs constituit de candidat, impreund cu suportul electronic care contine

scanat

dosarul se depune cu numdr de inregistrare la adresa instituliei de invdfamdnt superior specificata pe
pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor pogtale sau de curierat care permit
confirmarea primirii.

(2) Candidalii au dreptul de a se informa gi a verifica, in cadrul Compartimentului Juridic

al

Universitdlii daca dosarul personal este complet constituit in vederea obfinerii avizului de legalitate.
Universitatea nu are obliga{ia de a contacta candidalii pentru a le comunica eventualele probleme
existente in dosarul de candidatura.
(3) Pe paginile web ale concursului administrate de UCB, respectiv de cdtre Ministerul Educaliei
Nalionale gi Cercetdrii $tiinlifice vor fi publicate, cel mai rdrziu in termen de 5 zile lucritoare de la data
limita pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidatii inscrigi care indeplinesc condiliile
legale de prezentare la concurs, cu respectarea protecliei datelor cu caracter personal in sensul legii,
urmdtoarele documente :
a) Cuniculum vitae;
b) F'iga de verificare a indeplinirii standardelor minimale completatd de candidat gi confirmata de
directorul Departamentului de Cercetare Dezvoltare din cadrul UniversitAtii ,,Constantin Brdncugi" din
TArgu Jiu;
c) Componenfa nominald a comisiei de concurs.

Art. 16
(1) indeplinirea de cdtre un candi,dat a condiliilor legale de prezentare la concurs este certificati de
consilierul juridic al institufiei de invlflmflnt superior dupi verificarea existenlei gi veridicitalii
documentelor depuse la dosar, conform Art, 13 al prezentei metodologii gi a confirmdrii de catre

Directorul Departamentului de Cercetare Dezvoltare a indeplinirii standardelor minimale specifice
postului consemnatd de acesta pe Figa de verificare depusd de candidat la dosar.
(2) Directorul Departamentului de Cercetare Dezvoltare verificd informaJiile cuprinse in Figa de
verificare gi Lista de lucr[ri de cdtre candidat Ei confirm[ indeplinirea/neindeplinirea standardelor
minimale specifi ce postului.
(3) Directorul Departamentului de Cercetare Dezvoltare are responsabilitatea de a verifica dacEr
persoana care s-a inscris la concurs indeplinegte condi{iile minimale de participare la concurs ale
Universitalii "Constantin Br6ncugi" din Tdrgu Jiu, Se vor lua in considerare numai publica{iile apdrute,
adicd cele care au specificat volum, numdr, pagini.
(4) Evaluarea gi verificarea competenlelor Ei performanlelor profesionale ale candidatului in domeniul
postului scos la concurs cuprinse in fiEa de indeplinire a standardelor specifice de inscriere la concurs,
este de competenla comisiei de concurs.
(5) Rectorul aprobd cererile de inscriere la concurs pentru candida{ii care au primit avizul de
legalitate.
(6) DupA aprobarea cererilor de cdtre Rector, acestea se comunicd candidalilor cel maitdrziu la 48 de
ore de la aprobare, dar nu mai pufin de 5 zile lucrdtoare inaintea desfrgurdrii primei probe a concursului.
In situalia unui aviz negativ, candidatul poate contesta avizul in termen de 24 ore la Consiliul de
Administrafie al UCB. Rdspunsul este comunicat candidatului in termen de 24 de ore de la emiterea sa.
In cazul in care candidatul nu este mullumit de rdspunsul primit, acesta se poate adresa Senatului
Universitar in termen de 24 de ore de la primirea rdspunsului de la Consiliul de Administratie. Senatul
va analiza gi va comunica rdspunsul in termen de 48 de ore de la emiterea sa.

Art. l7
Nu pot participa la concursuri persoanele care, prin orice mijloace au adus atingere prestigiului qi bunei
funclionari a universitalii, persoanele care au avut calitatea de titulari ai universitalii gi au renunlat la
aceastd calitate, precum si persoanele care au avut cahlatea de titulari ai universitdtii $i au fost excluqi
din comunitatea universitard.

III.
Art.

DERULAREACONCURSULUI

18

(l)

Stabilirea componenJei comisiei de concurs se face dupd publicarea anunlului de scoatere a concurs
a postului, pentru fiecare post scos la concurs,
(2) Componenla comisiei de conc\rrs va include membri supleanli.
(3) Consiliul departamentului/institutului in structura cdruia se afld postul, face propuneri pentru
componenla nominald a comisiei de concurs. Pentru posturile de cercetare, directorul institutului poate
consulta directorii departamentelor din facultalile care gestioneazd, domenii gtiinlifice corespondente.
(4) Componenla comisiei de concurs este propusd de decanul facultdlii/directorul institutului, pe baza
propunerilor prevdzute la alin. (3) qi este avizatd de consiliul facultdlii/consiliul institutului,
(5) Componenta nominald a comisiei de concurs impreund cu avizul consiliului facultdlii/consiliului
institutului este transmisd senatului universitar in vederea aprobdrii.
(6) in urma aprob[rii de cdtre ssnatul universitar, comisia de concurs este numitd prin decizie a
rectorului.
(7) in termen de2zile lucrdtoare de la emiterea deciziei rectorului este transmisa MENCS qi publicata
pe site-ul UCB. in cazul posturilor de conferenliar universitar, Cercetator gtiinlific gradul II qi profesor
universitar, cercetitor gtiinlific gradul I, componenfa comisiei este publicatd in Monitorul Oficial al
RomAniei, partea a III a.

Art.

(l)

19

Comisia de concurs este formatd din 5 membri, incluzAnd pregedintele acesteia, specialigti in
domeniul postului scos la concurs sau in domenii apropiate.
(2) In cazul indisponibilitafi participdrii unui membru la lucrdrile comisiei, membrul respectiv este
inlocuit de membrul supleant numit dupd aceeagi procedura ca gi membrii comisiei.
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor.
(4) O hotdrdre a comisiei este validd dacd, a intrunit votul a cel puJin 3 membri ai comisiei.

(5) Lucrdrile comisiei de concurs sunt conduse

de un pregedinte. Pregedintele gomisiei de concurs poate
directorul departamentului, decanul sau prodecanul facultdfii in care se regdsegte postul, sau un
membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultAlii, delegat in acest scop de consiliul
respectiv, propunerea venind din partea consiliului departamentului din structura cdruia face parte

fi

postul, odatd cu propunerea de cornisie,
(6) Membrii comisiei pot fi din institulia organizaloare sau din afara instituliei de invdlamdnt superior,
din fara sau din strainatate.
(7) Pentru ocuparea unui post de conferenfiar universitar/ cercetdtor gtiinlific gradul II sau profesor
universitar/cercetdtor gtiinlific gradul I, cel puJin 3 membri ai comisiei trebuie s[ fie din afara instituliei
care organizeazd concursul, din {ard sau din strdindtate.
(8) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aibd gradul didactic superior sau cel pu{in egal cu cel al
postului scos la concurs.
(9) In scopul exclusiv al participarii in comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice ale membrilor
din strdin[tate cu titlurile didactice din lara se face prin aprobarea de cdtre senatul universitar a
componentei nominale a comisiei.

Art.20
(1) Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs incepdnd cu data inchiderii
procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu maitdtziu de 5 zile lucrdtoare inaintea desfEgurdrii
primei probe a concursului.
(2) Expedierea dosarului, in formatul electronic depus de candidafi, dupa multiplicarea in 5 exemplare,
se face de cdtre decanul fiecdrei faculteti/directorul institutului care gestioneazd concursurile.
(3) Dosarul in format tiparit, depus de candidat, va fi transmis pregedintelui comisiei.

Art,2l

(l)

Comisia de concurs evalueazd candidatul din perspectiva indeplinirii standardelor minimale
specifice postului precum si verificarea urmdtoarelor aspecte:
a) relevanJa gi impactul rezultatelor qtiintifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a indruma studen{i sau tineri cercetdtori;
c) competenlele didactice ale candidatului, respectiv competenlele de cercetare pentru posturile de
cercetare;

d) capacitatea candidatului de a transfera cunogtinlele qi rezultatele sale cdtre mediul economic

sau

social sau de a populariza propriile rezultate gtiinJifice;
capacitatea candidatului de a lucra in echipa gi eficienfa colabordrilor gtiin1ifice ale acestuia;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienfa profesionald a candidatului in alte institulii decdt institulia care a scos postul la concurs,
h) propunerea de dezvoltare a carierei didactice Ei de cercetare (pentru posturile didactice gi de cercetare),
respectiv a carierei de cercetare (pentru posturile de cercetare)
(2) Facultatea,/ Institutul / departamentul stabilegte, prin criteriile specifice, ponderea fiecarui aspect
menfionat la articolul anterior in aprecierea finali.
(3) Comisia de concurs rdspunde de aceastd activitate.

e)

Art.22

(l)

Competentele profesionale ale candidatului se evalueazd, de cdtre comisia de concurs pe baza
dosarului de concurs gi, adilional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzAnd probe scrise, probe
orale, prelegeri, susfinerea unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiilor proprii Ei a criteriilor
specifice fiecarei facultdli/depaftament/institut (ANEXE I -7).
(2) Institulia de inv[lamdnt superior anun!6 pe pagina web a concursuluiziua, ora qi locul desfbsurdrii
probelor de concurs.
(3) Comisia de concurs rdspunde de aceastd activitate.
(4) UCB anunfd pe pagina web a concursului ziua, ora qi locul de desfbEurare a probelor, cu cel pulin 5
zile lucrhtoare inaintea desfrEurdrii probei Ei invita astfel toli candidalii la suslinerea probelor de concurs.

Art.23
(1) Asistentul universitar pe perioadi nedeterminatd sau asistentul de cercetare gi cercetatorul qtiinfific
este angajat prin concurs public, din rdndul absolvenlilor instituliilor acreditate de invdJdmAnt superior
dacd indeplinegte urmdtoarele condilii:

-

titlul qtiinlific de doctor in domeniu, sau in domenii apropiate,
fi publicat minim 3 lucrari (arlicole, studii) in reviste de specialitate

de{ine

sau in volume ale unor
manifestari gtiinfifice nafionale sau internationale,
- indepline$te $i alte criterii specifice stabilite de Consiliul fiecarei Facultafli.Depafiament care a
scos postul la concurs.
(2) Asistentul universitar gi asistentul de cercetare pe perioadd determinatd este angajat prin concurs
public din rdndul absolvenlilor institufiilor acreditate de invdtdmdnt superior dacd indeplinegte aceleagi
condilii ca pentru angajarea pe perioadi nedeterminatd, insd este suficientd delinerea calitdlii de student
doctorand, atestatd de institutul de studii doctorale din cadrul unei institutii de invatamdnt superior
acreditatd pentru studii postuniversitare de doctorat.
sd

Art.24

(l)

Comisia de concurs pentru un post asistent universitar, asistent de cercetare, cercetdtor gtiin{ific pe
perioada nedeterminatilperioadd determinata este alcdtuita conform art. l8 al prezentei metodologii.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar sau asistent cercetare pe perioadd
nedeterminatilperioada determinatd constd in urmdtoarele probe: scrisd, orald gi practicd specifice
postului in zita (zilele), orele gi la sala care vor fi anunfate de comisie pe pagina web a UCB.
(3) Pentru probele scrisd gi orald se anunld tematica qi bibliografia pe pagina web universitAlii odatd cu
publicarea anuntului de scoatere a postului la concurs,
(4) Pentru toate probele se acordd note de la 10 la l. Notaprobei se calculeazd,camedta aritmeticd a
notelor acordate de membrii cornisiei, Media de concurs a unui candidat se calculeazd ca medie
aritmetic[ a notelor oblinute la toate probele.
(5) Un candidat poate fi recomandat pentru ocuparea postului dacd a oblinut media 8 (opt), dar nicio
notd a probelor sub nota 7 (qapte).
(6) Comisia de concurs stabilegte tema pentru proba practica cu 48 de ore inainte de sus{inerea ei gi se
publica pe pagina web a UCB. Proba practicd constd in sus{inerea unui seminar sau a unor lucrari practice
in fala studentilor gi in prezenla comisiei de concurs.
(7) Comisia de concurs decide ierarhia candidalilor qi nominalizeazd, candidatul care are cea mai buni
performanfa.
(8) Comisia de concurs rdspunde de aceastd activitate.

Art.25
Pentru ocuparea unui post de lector universitar (gef de lucrdri) sau cercetdtor gtiinlific gradul III
candidalii trebuie si indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii :
- deline titlul gtiinfific de doctor,
- sa fi publicat minim 5 lucrdri (articole, studii) in reviste de specialitate sau in volume ale unor
manifestdri gtiinfifice nafionale sau internafionale, sau cdrli,
- indeplineEte Ei alte criterii specifice stabilite de Consiliul Facultalii/Departamentului / Institutului care
a scos postul la concurs,
- pentru candidalii care nu provin din invdfamAntul superior, lucrdrile gtiinlifice pot fi echivalate cu alte
lucrari (proiecte, studii, volume, cdrli in specialitatea postului).

Art.26

(1)

Concursul pentru ocuparea unui post de lector universitar (gef de lucr6ri) sau cercetitor gtiinlific
grad Ill constd inanahza dosarului de concurs pebaza unei grile de evaluare, susJinerea unei prelegeri
cu caracter didactic/gtiinlific in prezenfa comisiei de concurs, prelegere care va fi apreciata prin nota de
la l0 la 1.
(2) Programa aferentd concursului se publica pe pagina web odatd cu publicarea anunfului de scoatere
a postului la concurs.
(3) Tema prelegerii didactice/gtiinfifice se stabileqte de cdtre comisie gi se anunta candida{ilor cu 48 de
ore inainte de susfinere pe pagina web a UCB.
(4) Comisia de concurs, alcdtuitb conform ar1. l8 al prezenlei metodologii, decide ierarhia candidalilor
pebaza punctajului din grila de autoevaluare, gi nominalizeazd, candidatul care a intrunit cele mai bune
rezultate,
(5) Analiza dosarului de concurs se face pebaza grilelor de evaluare specifice fiecarei facultali, grile
care se gdsesc in anexd.

l0

(6) Candidatul cu cele mai multe puncte va primi nota 10 (zece), Notele penffu ceilalli candidali

Se

calculeazE astfel:

Nota obtinutd=7

i.ndiuid.ual

*Pulctaj
yuncta|

mLxlm

.,

Pentru fiecare candidat se calculeazd,media concursului ca medie ponderatd astfel:

Media cand.id.atului = Nota. prelegere

(7)

x

0,4

I

Nota obtinutit x

0,6

Comisia de concurs rdspunde de aceastd activitate.

Art.27
Pentru ocuparea postului de conferenliar universitar sau cercetdtor gtiinlific gradul II se cer indeplinite
cumulativ urmdtoarele condilii :
- delinerea diplomei de doctor;
- indeplinirea standardelor minimale nafionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcfiei
didactice de conferentiar universitar, aprobate prin Ordin al ministrului educafiei najionale, potrivit art.
219 alin. (1) al Legii Educatiei NaJionale, legeall20ll,
- alte criterii specifice stabilite de Consiliul Facultdlii, criterii care nu pot cobori sub nivelul standardelor
nationale aprobate prin Ordin al ministrului educa{iei nafionale, potrivit art.219 alin, (1) al Legii
Educa{iei Na}ionale, legea I l20Il.

Art.28
Pentru ocuparea postului de profesor universitar sau cercetdtor gtiinfific grad I se cer indeplinite
cumulativ urm[toarele condilii :
- delinerea diplomei de doctor;
- indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcfiei
didactice de conferentiar universitar, aprobate prin Ordin al ministrului educatiei nalionale, potrivit art.
219 alin. ( 1 ) al Legii Educafiei Nationale, legea I l20ll,
- alte criterii specifice stabilite de Consiliul Facultdlii, criterii care nu pot cobori sub nivelul standardelor
nationale aprobate prin ordin al ministrului educafiei nafionale, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii
Educatiei Nafionale, legea 1 l20l l.

Art,29

)

Concursul pentru ocuparea posrtului de conferenliar/cercetdtor gtiinlific grad II gi profesor/ cercetdtor
qtiinlific grad I constd in analiza dosarului de concurs gi susfinerea unei prelegeri publice cu caracter
didactic respectiv de cercetare qtiinlifica pentru candida{ii care provin din afara sistemul de inv6!5mdnt
superior.
(2) Prelegerea se susline in fata studenJilor, in prezenla comisiei de concurs. Pentru aceastd prob6 se
incheie un Proces verbal care se semneazd de toli participanlii,
(3) Tema prelegerii se anunld candidalilor cu 48 de ore inainte de suslinere prin postare pe pagina web
a UCB.
(4) Prelegerea publicd este apreciatd cu calificativul admis/respins.
(5) Pentru ocuparea postului scos la concurs va fi recomandat candidatul cu cel mai mare punctaj oblinut
din grila de evaluare aprobatd prin ordin al ministrului educaJiei nalionale, potrivit art.2l9 alin. (l) al
Legii EducaJiei Na{ionale, legea ll20ll.
(I

Art.30
( 1) Concursurile se deruleazd in cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de inscriere.
(2) Concursul constd in evaluarea activitAlii ;tiinlifice gi a calitalilor didactice (pentru posturile didactice
gi de cercetare), ale candidafilor.
(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidalilor gi nominahzeazdcandidatul care
a intrunit cele mai bune rezultate.

(4) Preqedintele comisiei de concurs intocmegte un raport asupra concursului, pe baza referatelor de
apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs gi cu respectarea ierarhiei candidaJilor
decisa de comisie.
(5) Pregedintele de concurs rdspunde de aceastd activitate.
(6) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs gi este semnat de fiecare
din membrii comisiei de concurs gi de citre pregedintele comisiei.

ll

(7) Pregedintele comisiei de concurs inainteazd raportul de concurs aprobat prin decizie a comisiei,
referatele de apreciere gi dosarul original depus de candidat Consiliului facultalii.

Art.3l
incazde egalitate de punctaj pentru ocuparea unui post de conferenJiar I cercetitor gtiinfific grad ll gi
profesor / cercetdtor gtiinlific grad I, comisia va lua in considerare urmdtoarele criterii de depart ajare:

a.
b,

Propunerea de dezvoltare a carierei didactice Ei de cercetare, respectiv de cercetare,

contribuliile candidatului la creEterea prestigiului UCB,
candidatului la dezvoltarea institulional6 a UCB,
d. contribuliile candidatului la dezvoltarea managementului performant la nivel de departament /
institut, consiliul facultalii, senatul universitilii, rectorat, comisii la nivel universitar, etc,,
e. implicarea in activitatea redaclionald sau gtiinlificd a publicaJiilor UCB,
f. implicarea in organizarea manifestdrilor gtiinlifice ale UCB,
g. utilizarea editurii Ei a revistelor UCB in valorificarea gi popularizarea cercetdrilor Etiinlifice.
Art,32
( 1) Dosarele de concurs, incluzdnd gi raportul asupra concursului, se inainte azd, decanului facultalii,
sau
prodecanului responsabil, care organizeazd punerea lor in disculia Consiliului Facultalii qi asigurd
condiliile pentru consultarea materialelor de concurs de cdtre membrii Consiliului.
(2) Pentru validarea concursului este necesar votul majoritdlii simple a membrilor comisiei. Votul are

c. contribufiile

caracter secret.

(3) Consiliul facultdfii analizeazd respectarea procedurilor qi avizeazd sau nu raportul asupra
concursului. Ierarhia candidaJilor stabilitd de comisia de concurs nu poate fi modificatd de consiliul
facultalii.
(4) Consiliul facultalii rdspunde de aceastd activitate.
Art.33

(1)

Pe baza hotdrArii Consiliului Facultilii, se intocmegte un extras de proces verbal al gedinlei
Consiliului FacultAlii, la care se atageazd o copie a convocatorului de la gedinJa (cu semndturile tuturor
celor prezenti). Aceste acte se adaugd la dosarul fiecirui candidat gi se inainteazd cdtre Compartimentul
juridic.
(2) Compartimentul Juridic acorda avizul asupra legalitalii desfbqurarii concursului.
(3) Prorectorul responsabil cu activitatea de invdtdm6nt-cercetare Ei Compartimentul Juridic rdspund
de aceastd activitate.

Art.34
(1) Dosarele de concurs avizate de Compartimentul juridic gi de Consiliul de Administralie

sunt
transmise Senatului UCB in vederea validarii rezultatelor concursurilor.
(2) in urma prezentdrii de c[tre un membru al conducerii Senatului UCB a modului de desfbgurare a
concursului, a concluziilor comisiei de concurs gi Consiliului Facultdfii, Senatul universitar analizeazd,
respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituJiei de invdJdmAnt superior qi aprobd
sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidalilor stabilitd de comisia de concurs nu poate fi
modificata de senatul universitar.
(3) HoterArea Senatului se ia cu votul majoritdlii simple a membrilor prezenli.
(4) Pentru ca gedinfa sa fie legal constituitA numdrul senatorilor prezenJi trebuie sd reprezinte cel puJin
213 din numdrul total de membri.
Art. 35
(1) Contestatiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.
(2) In situaJia in care un candidat de{ine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale
de concurs, candidatul poate formula contestalie in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului de
c6tre comisia de concurs.
(3) Contestatia se formuleazd in scris, se inregistreazdla registratura instituliei de inv[{dmdnt superior
gi se solulioneazd de Senatul universitAlii.
(4) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de catre persoanele cu atribufii in procedura de
organizare gi desfrgurare a concursurilor constituie abatere disciplinara gi se sanctioneazd in
conformitate cu prevederile Legii Educaliei Nationale nr. Il20II sau ale altor prevederi legale, in functie
de incadrarea faptei.

t2

Art.36
1 ) Numirea pe post (inclusiv a posturilor de cercetare) gi acordarea titlului universitar
aferent de cdtre
institufia de invdfam6nt superior, in urma aprob[rii rezultatului concursului de cdtre senatul universitar,
se face prin decizia rectorului, incepAnd cu semestrul urm[tor desfbgurdrii concursului.
(2) Decizia de numire 9i de acordare a titlului universitar aferent, de cdtre institufia de invd{[m6nt
superior, impreuna cu raportul de Qoncurs se trimit de cdtre institufia de invdfam6nt superior la MENCS
9i CNATDCU in termen de 2 zile lucratoare de la emiterea deciziei de numire.

(

Art.37

(l)

PentruposturiledecercetareseaplicaprevederileLegiinr.3lg12003,prinexcepJiedelaprevederile
art.2^3 alin (1) ;i art.24 alin (1).
(2) In vederea desfdgurdrii concursurilor pentru posturi de cercetare din instituliile de inv6fam6nt
superior, atribuliile prevdzute de Legea nr. 31 912003 se indeplinesc astfel:
- cele prevdzute pentru consiliul qtiinlific al unitdlii, de cdtre consiliul facultalii sau institutului,
- cele prevdzute pentru consiliul de administralie de cdtre senatul universitar,
- cele prevdzute pentru secretarul Etiinlific sau directorul Etiinlific al unitdlii, de c6tre directorul
departamentului, conducdtorul gcolii doctorale, directorul institutului, decan sau prodecan, conform
metodologiei proprii.

Art.38
in cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, in semestrul urm6tor.
cu reluarea integrald a procedurii de concurs,

Art.39
Rezultatul concursului se publicd pe pagina web a concursului, in termen de
frnalizar ea c o ncursul ui .

2 zile lucrdtoare de la

Art.40
(1) Persoanele care sunt so!i, afini gi rude pdnd la gradul al III-lea inclusiv, cu unul sau mai mulli
candidali, nu pot, direct sau prin inrterpuqi:
a. participa in procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs.
b. fi membri sau membri supleanli ai comisiei de concurs,
c. fi implicali in decizii de evaluare profesional[ sau administrativd in cadrul concursului,
d. fi implicafi in solufionarea contestajiilor.
(2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care:
a) se afld cu unul sau mai mulli candidali intr-o relalie contractuald directd sau prin societafi
comerciale la care delin pa(i sociale,
b) sunt sofi, afini sau rude pAna la gradul al III-lea inclusiv, cu unul sau mai mulJi candidati;
c) sunt angajate in aceeagi institulie cu un candidat care define o func{ie de conducere gi sunt
subordonate ierarhic candidatului;
d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de
director de proiect, in ultimii 5 ani anteriori concursului;
e) benefrciazf, ori au beneficiat in ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice
naturd din partea unui candidat.

Art.4l
(1) in situatia in care in urma

cdgtigdrii unui concurs de cdtre un candidat, una sau mai multe persoane
din institutia de invdtdmdnt superior urmeazd sd se afle intr-o situa{ie de incompatibilitate conform art.
295 ahn (a) din Legea Educaliei Nafionale nr, l120111, numirea pe post gi acordarea titlului universitar
de catre institulia de invafamdnt superior poate avea loc numai dupa soluJionarea situaJiei/situafiilor de
incompatibilitate. Modalitatea de solulionare a situaliei de incompatibilitate se comunicd Ministerului
EducaJiei Nalionale gi Cercetdrii $tiinfifice, in termen de 2 zile lucrdtoare de la solufionare.
(2) Consiliul de Administralie Ei Senatul UCB rdspund de aceastd activitate.

Art.42

Universitatea ,,Constantin Brdncugi" din Tdrgu Jiu intocmeEte, pdna cel tdrziu la data de I septembrie,
un rapoft anual cu privire la organizarea, deslbEurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea
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posturilor didactice gi de cerce
. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educaliei
Nalionale
gi Cercetdrii gtiinlifice qi CNAT ICU.

Prezenta Metodologie
04.01,2016, modificatd Si apr
Tdrgu-Jiu din data de 06.02.20 j

fost avizatd tn sedinla Consiliului de Administrafie din data de
td ln sedinlele senatului Universitdlii ,,Constantin Brdncusi" din
din data de 28.10.2016 ;i din data de I t.l1.2016.
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Prof. univ. dr. ing.,

SENAT

Cancelar General Senat
Prof. univ. dr. Amali ene

Compartiment Juridic,
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