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METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE ~I DE CERCETARE iN UNIVERSITATEA DIN

CRAIOVA

I. ASPECTE GENERALE

Art. I
In Universitatea din Craiova (UCV) ocuparea pe duraHi nedeterminata a
posturilor didactice sau de cercetare vacante, se realizeaza prin concurs public,
conform Legii nr. 112011, a Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice ~i de cercetare vacante din invatamantul supenor ~1 a
prezentei metodologii, numita in continuare metodologie proprie.
Art. 2
(1) Ocuparea pe perioada determinata este, prin exceptie de la legislatia
muncii, pe 0 durata de maxim 3 ani.
(2) Contractul de angajare pe perioada determinata incheiat intre universitate
~i membri ai personalului didactic ~i de cercetare in urma unui concurs poate fi
reinnoit, in functie de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza
criteriilor adoptate de Senatul universitar, pre cum ~i in functie de nevoile de
angajare ~i de resursele financiare ale universitatii, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
Art. 3
(1) In raport cu necesitatile academice proprii, Senatul universitar poate
aproba, pe 0 durata determinata, invitarea in cadrul institutiei de invatamant
superior a unor cadre didactice universitare ~i a altor speciali~ti cu valoare
recunoscuta in domeniu, din tara sau din strainatate, in calitate de cadre
didactice universitare asociate invitate.
(2) Senatul ia in discutie aprobarea invitarii cadrului didactic sau
specialistului cu valoare recunoscuta in domeniu, din tara sau din strainatate, in
calitate de cadru didactic universitar asociat invitat numai dupa avizarea de
catre consiliul departamentului ~i aprobarea consiliului facultatii.
(3) In cazul speciali~tilor lara grad didactic universitar recunoscut in tara,
Senatul universitar aproba, prin evaluare, gradul didactic corespunzator
performantei, in conformitate cu standardele nationale.



Art. 4
(1) Studentii-doctoranzi sunt Incadrati de ditre IOSUD sau 0 institutie
membra a unui IOSUD ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari pe
perioada determinata de maxim 5 ani, norma didactica fiind redusa
corespunzator limitei prevazute la art. 164 alin. (3) al Legii nr. 1 din 2011.
(2) Atributiile studentilor doctoranzi, Incadrati ca asistenti de cercetare sau
asistenti universitari pe perioada determinata, sunt stabilite de Senatul
universitar, la propunerea Consiliului Facultatii.
(3) Studentii-doctoranzi beneficiaza de toate drepturile asistentilor de
cercetare sau asistentilor universitari, inclusiv de vechimea In munca.
Art. 5
(I) Concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post didactic
sau de cercetare se organizeaza numai daca acestaeste vacant.
(2) Un post se considera vacant daca este prevazut astfelin statuI de functii,
Intocmit anual, sau daca este vacantat pe parcursulanului universitar.
(3) Vacantarea se realizeaza Intr-una dintre urmatoarele modalitati:
a) Incetarea contractului de munca, prin pensionare, deces, demisie,
concediere sau prin alta modalitate de Incetare a contractului de munca, conform
legii;
b) Transferul persoanei care ocupa postul pe un alt post din cadru laceleia~i
institutii de Invatamant superior, ca urmare a ca~tigarii unui concurs.
(4) Posturile didactice ~i de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin

ransformare.
Art. 6
(1) Universitatea din Craiova poate sa organizeze concurs pentru ocuparea
unui post didactic sau de cercetare numai dupa publicarea de catre Ministerul
Educatiei Nationale a postului scos la concurs In Monitorul Oficial al Romaniei.
Solicitarea publicarii de catre universitate se realizeaza In primele 30 de zile
calendaristice de la Inceperea fiecarui semestru al anului universitar.
(2) Cererea pentru publicarea posturilor, transmisa Ministerului Educatiei
Nationale va fi Insotita de urmatoarele documente:
a) Lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs ~i structura acestora,
semnata de rector ~ipurtand ~tampila universitatii;
b) extrasul din statuI de functii care contine posturilescoase la concurs,
semnat de rector, decan ~i directorul de department sau conducatorul ~colii
doctorale;
c) In cazul posturilor didactice, declaratia pe proprie raspundere a Rectorului
Universitatii din Craiova, care atesta ca toate posturile propuse a fi scoase la
concurs au In structura numai discipline din planurile de Invatamant ale
specializarilor/programelor de studii legal Infiintate, inclusive ca forma de
Invatamant ~i localitate de desIa~urare;
d) metodologia proprie de concurs.



Art. 7
Posturile didactice sau de cercetarepe care Universitatea din Craiova Ie poate
scoate la concurs sunt:
a) asistent universitar pe perioada nedeterminata;
b) lector universitar / ~ef de lucrari;
c) conferentiar universitar;
d) professor universitar;
e) asistent de cercetare pe perioada nedeterminata;
t) cercetator ~tiintific;
g) cercetator ~tiintific gradul III;
h) cercetator ~tiintific gradul II;
i) cercetator ~tiintific gradul 1.
Art. 8
Posturile didactice sau de cercetare pot fi ocupate de cetateni romani sau straini,
fara nicio discriminare, conform art. 294 al Legii nr. 112011.
Art. 9
(1) Scoaterea la concurs a posturilor se propune de catre directorul
departamentului sau conduditorul ~colii doctorale in structura caruia se afla
postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul ~colii
doctorale ~i de consiliul facultatii, dupa caz.
(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobata de
decan ~i inaintata consiliului de administratie al Universitatii din Craiova in
vederea aprobarii conform art. 213, alin (13) al Legii Educatiei Nationale nr.
112011.
(3) In· adresa de inaintare, posturile vor fi individualizate prin indicarea
pozitiei din statuI de functii al departamentului, a disciplinelor din structura
postului si mentionandu-se daca postul este vacant.
(4) Propunerea directorului de department va fi insotita de un raport care
trebuie sa contina Iamuriri cu privire la: necesitatea ocuparii postului In
contextual realizarii obiectivelor din planul de dezvoltare al facultatii, valoarea
~tiintifica ce se pretinde candidatilor, perspectivele postului, numarul posturilor
existente deja In aceea~i specialitate, existenta resurselor financiare pentru
sustinerea postului.
Art. to
Procedura de concurs se dec1an~eaza numai pentru posturile scoase la concurs
publicate de catre M.E.N in Monitorul Oficial.
Art. 11
(1) Anuntarea publica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
sau de cercetare vacante se face de catre Universitatea din Craiova, cu cel putin
doua luni Inainte de data desfa~urarii primei probe de concurs, pe site-ul web
specializat administrat de ME.N. pe prima pagina a www.ucv.ro.laloc vizibil
§i in Monitorul Oficial al Romaniei.



(2) In functie de profilul postului ~i nevoile de personal calificat ale
universiHitii, anuntarea publica se face, la propunerea consiliului facultatii, ~i in
publicatiile ~tiintifice nationale ~i intemationale renumite in domeniul respectiv.
(3) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, in termenul prevazut la alin.
(1), cel putin urmatoarele informatii:
a) descrierea postului scos la concurs;
b) atributiile/activitatile aferente postului scos la concurs, incluzand norma
didactica ~itipurile de activitati incluse in norma didactica, respectiv norma de
cercetare;
c) salariul minim de incadrare a postului la momentul angajarii;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor
asemenea sau tematicile 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 Ie includa in
dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
(4) Anunturile referitoare la posturile de conferentiar universitar ~l profesor
universitar vor fi publicate ~i in limba engleza.

II. inscrierea la concurs
Art. 12
Perioada de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de
cercetare incepe din ziua in care se publica anuntul in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a ~i se incheie cu 15 zile calendaristice inaintea
desIa~urarii primei probe de concurs.
(1) Derularea concursului are loc in termen de 45 de zile de la data incheierii
perioadei de inscriere.
Art. 13
In vederea inscrierii la concursul pentnl ocuparea unui post didactic candidatuI

intocme~te un dosar care contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, semnata de candidat insotita de 0

declaratie pe proprie raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in
dosar;
b) 0 propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atat din
punct de vedere didactic cat ~i din punct de vedere al activitatilor de cercetare
~tiintifica; 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;
d) lista de lucrari a candidatului;
e) fi:;;a de verificare a indeplinirii standardelor de prezentare la concurs,
completata ;;i semnata de catre candidat;



f) copia legalizata a diplomei de doctor ~i 'in cazul'in care diploma de doctor
originala nu este recunoscuta 'in Romania, atestatui de recunoa~tere sau
echivalare a acesteia;
g) rezumatul, 'in limba romana ~i 'intr-o limba de circulatie intemationala, al
tezei de doctorat, pe maximum 0 pagina pentru fiecare limba;
h) declaratie pe proprie 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) copii legalizate ale altor diplome care atesta studiile candidatului:
diploma de bacalaureat sau atestat de recunoa~tere, diploma de licenta sau
atestat de recunoa~tere, diploma de master sau atestat de recunoa~tere;
j) copii legalizate ale foilor matricole, suplimentelor de diploma sau
situatiilor ~colare eliberate pentru fiecare ciclu de studii;
k) copia cartii de identitate, sau 'in cazul 'in care candidatul nu are 0 carte de
identitate, a pa~aportului sau unui alt document de identitate echivalent cartii de
identitate;
1) 'in cazul'in care candidatul ~i-a schimbat numele, copii dupa documente
care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii
numelui;
m) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, 'in
format electronic, selectionate de acesta ~i considerate a fi cele mai relevante
pentru realizarile profesionale proprii;
n) daca exista lucrari care nu sunt disponibile 'in format electronic sau nu pot
fi scanate (e.g. interpretari teatrale sau muzicale, etc.) se vor depune
'inregistrari sau fotografii.
0) la dosarul de concurs se ata~eaza ~i un CDIDVD, sau alt suport electronic,
cu 'intreg continutul acestuia scanat 'in vederea transmiterii catre comisia de
concurs (documentele create de candidat vor fi 'in format "word", iar cele
preexistente, pre cum actele de identitate, actele de studii, vor fi scanate);
p) certificat medical din care rezulta ca este apt sa desIa~oare activitate
didactica;
r) certificat de cazier judiciar;
s) chitanta de 'inscriere la concurs;
t) pentru candidatii la posturile didactice, care nu au mai predat 'in
'invatamantul superior, indiferent de postul pentru care concureaza, ~i pentru
candidatii la ocuparea unui post de asistent universitar se solicita prezentarea
unui document oficial care sa ateste pregatirea psihopedagogica, dupa cum
urmeaza:
1) Foaia matricola prin care fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie
~colara, pedagogie, metodica predarii specialitatii ~i practica pedagogica la
specialitatea 'inscrisa pe diploma de licentaiabsolvire, 'in conformitate cu
prevederile art. 238(13) din Legea nr. 112011.



2) Certificat de absolvire a programelor de formare psihopedagogidi, nivelul
I ~i II, conform legii nr. 288/2004 ~i Ordinului nr. 5745/2012 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica In
vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica.
Art. 14
(1) Candidatii la posturile de conferentiar universitar trebuie sa incl uda In
dosarul de concurs cel putin 3 nume ~i adrese de contact ale unor personalitati
din domeniul respectiv din tara sau din strainatate, exterioare institutiei de
Invatamant superior al carei post este scos la concurs, care au acceptat sa
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale
candidatului.
(2) Candidatii la posturile de profesor universitar trebuie sa includa In
dosarul de concurs cel putin 3 nume ~i adrese de contact ale unor personalitati
din domeniul respectiv din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului.
(3) In cazul domeniilor cu specific romanesc scrisorile de recomandare
pentru candidatii la posturile de profesor pot proveni ~i din partea unor
personalitati din domeniul respectiv din Romania, exterioare institutiei de
Invatamant superior al carei post este scos la concurs.
Art. 15
Curriculum vitae al candidatului trebuie sa includa informatii despre:
a) studiile efectuate ~i diplomele obtinute;
b) experienta profesionala ~i locurile de munca;
c) proiectele de cercetare - dezvoltare pe care le-a condus ca director de

proiect ~i granturile obtinute, In cazul In care exista astfel de proiecte sau
granturi, indicandu-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul
finantarii ~iprincipalele publicatii sau brevete rezultate;

d) premii sau alte elemente de recunoa~tere a contributiilor ~tiintifice ale
candi datul ui.

Art.16
Lista completa de lucrari a candidatului va fi structurata astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai
relevante pentru realizarile 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 inventie ~i alte titluri de proprietate industriaIa ~i intelectuala;
d) carti ~i capitole In carli;
e) articole/studii in extenso, public ate In reviste din fluxul ~tiintific
international principal;
f) publicatii in extenso, aparute In lucrari ale principalelor conferinte
internationale de specialitate;



g) alte lucdhi ~i contributii ~tiintifice sau, dupa caz, din domeniul creatiei
artistice.
Art. 17
(1) Dosarul de concurs este constituit de candidat ~i impreuna cu suportul
electronic care contine scanat dosarul se depune la adresa institutiei de
invatamant superior specificata pe pagina web a concursului, direct sau prin
intermediul serviciilor po~tale sau de curierat care permit confirmarea primirii.
(2) Pe paginile web ale concursului administrate de institutia de UCV, respectiv
de catre Ministerul Educatiei Nationale vor fi publicate, cel mai tarziu in term en
de 5 zile lucratoare de la data limita pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare
dintre candidatii inscri~i ~i cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal
in sensullegii urmatoarele:
a) curriculum vitae;
b) fi~a de verificare a indeplinirii standardelor minimale.
Art. IS
(1) Pentru obtinerea avizului Biroului Juridic, fiecare dosar trebuie sa cuprinda
rezolutia cu privire la verificarea informatiilor din fi~a de verificare prevazuta la
art. 13 lit. e) din prezenta metodologie. Aceasta rezolutie este stabilita de catre 0

comisie sau un consiliu ~tiintific format(a) din pre~edinte ~i 4 membri, numit(a)
prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administratie.
(2) Indeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de prezentare la concurs
este certificata prin avizul Biroului Juridic, in baza rezolutiei de la alin. (1) ~i a
altor documente necesare inscrierii la concurs.
(3) Avizul este comunicat candidatului in maximum 48 de ore de la emiterea sa,
dar cu minimum 5 zile lucratoare inaintea desIa~urarii primei probe a
concursului.
(4) Candidatii care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs vor fi
invitati de catre universitate la sustinerea probelor de concurs.

III. Derularea concursului
Art. 19
(1) Stabilirea componentei comisiei de concurs se face dupa publicarea
anuntului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
(2) Componenta comisiei de concurs poate include membri supleanti.
(3) Consiliul departamentului in structura caruia se afla postul, face
propuneri pentru componenta nominala a comisiei de concurs.
(4) Componenta comisiei de concurs este propusa de decanul facultatii, pe
baza propunerilor prevazute la alin. (3), ~i este avizata de consiliul facultatii.
(5) Componenta nominal a a comisiei de concurs impreuna cu avizul
consiliului facultatii este transmisa senatului universitar ~i supusa aprobarii
senatului universitar.
(6) In urma aprobiirii de catre senatul universitar, comisia de concurs este
numita prin decizie a rectorului.



(7) In term en de 2 zile lucditoare de la emiterea deciziei rectorului, decizia
este transmisa Ministerului Educatiei Nationale ~i publicata pe site-ul
concursului. In cazul posturilor de conferentiar universitar ~i profesor
universitar, cercetator ~tiintific gradul II ~i cercetator ~tiintific gradul I,
componenta comisiei este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
III-a.
Art. 191

(1) In vederea stabilirii componentei comisiilor de solutionare a contestatiilor se
parcurge aceea~i procedura ca la stabilirea componentei comisiei de concurs.
(2) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de solutionare a
contestatiilor.
(3) In ~rma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de solutionare a
contestatiilor este numita prin decizie a rectorului.
Art. 20
(1) Comisia de concurs este formata din 5 membri, incluzand pre~edintele
acesteia, speciali~ti in domeniul postului scos la concurs sau in domenii
apropiate.
(2) In cazul indisponibilitatii participarii unui membru la lucrarile comisiei,
membrul respectiv este inlocuit de membrul supleant numit dupa aceea~i
procedura ca ~imembrii comisiei.
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate cu majoritate de voturi (cel putin
3) prin vot secret.
(4) Lucrarile comisiei de concurs sunt conduse de un pre~edinte.
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de
invalamant superior, din lara sau din strainatate.
(6) Pentru ocuparea unui post de conferenliar universitar, profesor
universitar, cercetator ~tiintific gradul II ~i cercetator ~tiintific gradul I, cel putin
trei membri ai comisiei trebuie sa fie din afara institutiei care organizeaza
concursul, din lara sau din strainatate.
(7) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba un titlu didactic superior sau
cel putin egal Cll cel al postului scos la concurs, sau pentru membrii din
strainatate, sa indeplineasca standardele universitatii corespunzatoare postului
scos la concurs.
(8) In scopul exclusiv al participarii in comisia de concurs, echivalarea
titlurilor didactice ale membrilor din strainatate cu titlurile didactice din tara se
face prin aprobarea de catre senatul universitar a componentei nominale a
COmlSIel.

(9) Pre~edintele comisiei de concurs poate fi :
a) directorul departamentului sau conducatorul ~colii doctorale in care se
regase~te postul;
b) decanul sau prodecanul facultalii 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 consiliului faculHitii, care organizeaza concursul.
Prop unerea de numire a pre~edintelui vine din partea consiliului
departamentului din structura caruia face parte postul, odata cu propunerea de
comisie ~i este avizata de consiliul facultatii.
Art. 21
(1) Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs
'incepand cu data 'inchiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs dar
nu mai tarziu de 5 zile lucratoare Inaintea desIa~urarii primei probe a
concursului.
(2) Expedierea dosarului, 'in formatul electronic depus de candidati, dupa
multiplicarea'in 5 exemplare, se face prin registratura universitatii.
(3) Dosarul 'in format tiparit, depus de candidat, va fi transmis pre~edintelui
COmlSlel.

Art. 22
(1) Comisia de concurs evalueaza candidatul din perspectiva urmatoarelor
aspecte:
a) relevanta ~i impactul rezultatelor ~tiintifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a 'indruma studenti sau tineri cercetatori;
c) competentele didactice ale candidatului;
d) capacitatea candidatului de a transfera cuno~tintele ~i rezultatele sale catre
mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ~tiintifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra 'in echipa ~i eficienta colaborarilor
~tiintifice ale acestuia, In functie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienta profesionaIa a candidatului 'in alte institutii decM institutia
organizatoare de concurs.
(2) Comisia de concurs are obligatia de a verifica ~i constata Indeplinirea de
catre candidat a standardelor minimale nationale.,
Art. 23
(1) Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia
de concurs pe baza dosarului de concurs ~i, aditional, prin una sau mai multe
probe de concurs, incluzand prelegeri, sustinerea unor cursuri sau altele
asemenea, conform prezentei metodologii;
(2) Universitatea din Craiova anunta pe pagina web proprie a concursului
ziua, ora ~i locul desIa~urarii probelor de concurs ~i invita astfel toti candidatii
la sustinerea probelor de concurs.
Art. 24
Asistentul universitar pe perioada nedeterminata sau cercetatorul ~tiintific este
angajat prin concurs public, din randul absolventilor institutiilor acreditate de
'invatamant superior daca 'indepline~te urmatoarele conditii:

a) detine diploma de doctor In domeniul postului sau lntr-o ramura lnrudita;



b) 0 medie minima a anilor de studii universitare stabilita de Consiliul
facultatii, dar nu mai mica de 8,00;
c) sa fi publicat minim 3 lucrari (articole, studii) In reviste de specialitate
clasificate de CNCSIS In categoriile A, B sau C sau In volume ale unor
manifestari ~tiintifice nationale sau intemationale;
d) alte criterii specifice fiecarei facultati ~i aprobate de Consiliul facultatii.

Art. 25
(1) Comisia de concurs pentru un post de asistent universitar pe perioada
nedeterminata este alcatuita conform art. 20 al prezentei metodologii.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioada
nedeterminata consta In trei probe: scrisa, orala ~ipractica specifice postului
In ziua (zilele), orele ~i la sala (salile) care vor fi anuntate de comisie pe pagina
web a DCY.
(3) Pentru probele scrisa ~i orala se anunta bibliografia pe pagina web a
universitatii odata cu publicarea anuntului de scoatere a postului la concurs.
(4) Comisia de concurs stabile~te tema pentru proba practica cu 48 de ore
Inainte de sustinerea ei ~i se publica pe pagina web a DCY, candidatii fiind
astfel informati. Proba practica consta In sustinerea unui seminar sau a unor
lucrari practice In prezenta comisiei de concurs.
Art. 26
Pentru ocuparea unui post de lector universitar (~ef de lucrari) candidatii
trebuie sa Indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa detina titlul ~tiintific de doctor In domeniul postului sau Intr-o ramurii
Inrudita;
b) sa aiba cel putin 10 lucrari publicate In reviste de specialitate clasificate
de CNCSIS In categoriile A, B+, B sau In reviste ~i conferinte relevante pentru
domeniul respectiv (stabilite de catre facultati), inclusiv suport de studiu
pentru disciplinaldiscipline din structura postului;
c) sa aiba 0 medie a ani/or de studii universitare peste media minima
stabilita de Consiliul facultatii, dar nu mai mica de 8,00;
d) alte criterii specifice fiecarei facultati ~i aprobate de Consiliul facultatii,
criterii care nu pot cobort sub nivelul standardelor de mai sus.

Art. 27
1) Concursul pentru ocuparea unui post de lector universitar (~ef de lucrari)
consta In analiza dosarului de concurs ~i sustinerea unei prelegeri cu caracter
didactic/~tiintific, dupa caz, In prezenta comisiei de concurs.
2) Programa aferenta concursului se publica pe pagina web odata cu
publicarea anuntului de scoatere a postului la concurs.
3) Tema prelegerii didactice /~tiintifice se stabile~te de catre comisie ~i se
anunta candidatilor cu 48 de ore Inainte de sustinere pe pagina web a DCY.
4) Comisia de concurs, alcatuita conform art.20 al prezentei metodologii,
decide ierarhia candidatilor ~i nominalizeaza candidatul care a Intrunit cele mai
bune rezultate.



Art. 28
Pentru ocuparea postului de conferen/iar universitar se cer Indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului sau Intr-o ramura

Inrudita;
b) Indeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor

didactice, specifice functiei didactice de conferentiar universitar, aprobate
prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului potrivit
art. 219 alin. (1) al Legii Educatiei Nationale, legea 1/2011;

c) alte criterii specifice fiecarei facultati ~i aprobate de Consiliul facultatii,
criterii care nu pot coborl sub nivelul standardelor nationale aprobate prin
ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului potrivit art.
219 alin. (1) lit. a din Legea nr. 112011.

Art. 29
Pentru ocuparea postului de profesor universitar se cer Indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
a) detinerea diplomei de doctor In domeniul postului sau Intr-o ramura

Inrudita;
b) detinerea calitatii de conducator de doctorat;
c) Indeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea functiei de profesor

universitar, standarde aprobate conform art. 219, alin.(1), lit.a) din legea
1/2011.

d) Indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice
functiei, aprobate de senatul universitar, lara impunerea unor conditii de
vechime, conform legii.

Art. 30
(1) Concursul pentru ocuparea postului de conferen/iar ~iprofesor consta In
analiza dosarului de concurs.
(2) Pentru candidatii care nu provin din Invatamantul superior se sustine ~i 0

prelegere cu caracter didactic In fata studentilor, In prezenta comisiei de
concurs. Tema prelegerii se anunta candidatilor cu 48 de ore Inainte de sustinere
prin postare pe pagina web a DCV.
(3) Comisia de concurs pentru un post de conferen/iar sau profesor, alcatuita
conform art. 20 al prezentei metodologii, procedeaza la ierarhizare avand In
vedere ~iprevederile art. 22 ale aceleia~i metodologii.
Art. 31
(1) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidatilor ~i
nominalizeaza candidatul care a Intrunit cele mai bune rezultate.
(2) Pre~edintele comisiei de concurs Intocme~te un raport asupra concursului,
pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de
concurs ~i cu respectarea ierarhiei candidatilor decisa de comisie.



(3) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de
concurs ~i este semnat de fiecare din membrii comisiei de concurs ~i de ditre
pre~edintele comisiei.
(4) Pre~edintele comisiei de concurs inainteaza raportul de concurs aprobat
prin decizie a comisiei, referatele de apreciere ~i dosarul original depus de
candidat la registratura UCV in maxim 30 de zile de zile de la incheierea
perioadei de inscriere.
Art.32
(1) Dosarele de concurs, incluzand ~i raportul asupra concursului, se
inainteaza decanului facultatii, sau prodecanului responsabil, care organizeaza
punerea lor in discutia consiliului facuWltii ~i asigura conditiile pentru
consultarea materialelor de concurs de ditre membrii consiliului.
(2) Pentru validarea concursului este necesara prezenta a doua treimi din
membrii consiliului facultatii.
(3) Consiliul facultatii analizeaza respectarea procedurilor ~i acorda sau nu
avizul sau raportului asupra concursului. Ierarhia candidatilor stabilita de
comisia de concurs nu poate fi modificata de consiliul facultatii.
Art. 33
Pe baza hotararii consiliului facultatii, se intocme~te un extras de proces verbal
al ~edintei, la care se ata~eaza 0 copie a convocatorului de la ~edinta (cu
semnaturile tuturor celor prezenti). Aceste acte se adauga la dosarul fiecarui
candidat ~i se inainteaza secretariatului general al universitatii.
Art. 34
(1) Dosarele de concurs sunt transmise Senatului Universitatii din Craiova,
de catre Secretarul ~ef al Universitatii.
(2) In urma prezentarii de catre un membru al conducerii Senatului
Universitatii din Craiova a modului de desIa~urare a concursului, a concluziilor
comisiei de concurs ~i Consiliului facultatii, Senatul universitar analizeaza
respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de
invatamant superior ~i aproba sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia
candidatilor, stabilita de comisia de concurs, nu poate fi modificata de senatul
universitar.
(3) Hotararea Senatului se ia cu votul majoritatii simple a membrilor
prezenti.
(4) Pentru ca ~edinta sa fie legal constituita numarul senatorilor prezenti
trebuie sa reprezinte cel putin 2/3 din numarul total de membri.
Art. 35
(1) Contestatiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor
legale.
(2) In situatia in care un candidat detine elemente care pot demonstra
nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula
contestatie in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului.



(3) Contestatia se formuleaza In scris, se Inregistreaza la registratura
institutiei de Invatamant superior ~i se solutioneaza de comisia de solutionare a
contestatiilor.,
(4) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de catre persoanele cu
atribulii In procedura de organizare ~i desIa~urare a concursurilor constituie
abatere disciplinara ~i se sanclioneaza In conformitate cu prevederile Legii nr.
112011 sau ale altor prevederi legale, In funclie de Incadrarea faptei.
Art. 36
(1) Numirea pe post ~i acordarea titlului universitar aferent de catre institulia
de Invalamant superior, In urma aprobarii rezultatului concursului de catre
senatul universitar, se face prin decizia rectorului, Incepand cu semestrul
urmator desIa~urarii concursului.
(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire ~i de acordarea titlului
universitar aferent de catre institulia de Invalamant superior, Impreuna cu
raportul de concurs se trimite de catre institulia de Invalamant superior
Ministerului Educaliei Nationale ~i CNATDCU In term en de 2 zile lucratoare
de la emiterea deciziei de numire.
Art. 37
(1) Pentru ocuparea unei funclii de cercetare este necesara Indeplinirea
condiliilor prevazute de Legea nr. 319/2003 ~i de Legea nr. 112011 astfel:
a) pentru posturile pe perioada nedeterminam, delinerea diplomei de doctor;
b) Indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor de
cercetare;
(2) Pentru posturile de cercetare se aplica prevederile Legii nr. 319/2003,
prin exceplie de la prevederile art. 12 (2) ~i 20 (1) ale prezentei metodologii.
(3) In vederea desIa~urarii concursurilor pentru posturi de cercetare din
instituliile de Invalamant superior, atribuliile prevazute de Legea nr. 319/2003
se Indeplinesc astfel:
a) cele prevazute pentru consiliul ~tiinlific al unitalii, de catre consiliul
facultalii;
b) cele prevazute pentru consiliul de administralie al instituliei, de catre
senatul universitar;
c) cele prevazute pentru secretarul ~tiinlific sau directorul ~tiinlific al
unitalii, de catre directorul departamentului sau decan.
Art. 38
In cazul In care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi
reluat, In semestrul urmator, cu reluarea integrala a procedurii de concurs.
Art. 39
Rezultatul concursului se publica pe pagina web a concursului, In termen de 2
zile lucratoare de la finalizarea concursului.
Art. 40
(1) Se considera a fi implicate In procedura de concurs persoanele care:
a) participa in procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;



b) sunt membri sau membri supleanli ai comisiei de concurs;
c) sunt implicali In decizii de evaluare profesionaHi sau administrativa In
cadrul concursului;
d) sunt implicali In solulionarea contestaliilor.
(2) Nu pot fi implicate In procedura de concurs persoane care:
a) sunt soti, afini ~i rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai

multi candidati;
b) sunt angajate In aceea~i institutie cu un candidat care detine 0 functie de

conducere si sunt subordonate ierarhic candidatului.,
Art. 41
(1) In situalia In care In urma ca~tigarii unui concurs de ditre un candidat,
una sau mai multe persoane din institulia de Invalamant superior urmeaza sa se
afle Intr-o situalie de incompatibilitate conform art. 295 alin (4) din Legea nr.
1/2011, numirea pe post ~i acordarea titlului universitar de catre institulia de
Invalamant superior poate avea loc numai dupa solulionarea situaliei/ situaliilor
de incompatibilitate.
(2) Modalitatea de solulionare a situaliei de incompatibilitate se comunica
Ministerului Educaliei Nationale, In term en de 2 zile lucratoare de la
solulionare.
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Prezenta metodologie a ost ddoptata 1 e nla Senatului Universitiilii din
Craiova din 19.05.2011 ~i actualizatii in ~edinlele Senatului din 23.04.2012,
28.01.2013, 18.02.2013,29.05.2014, 24.11.2016 ~i 29.11.2018.

PRE~EDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. tefan GHEORGHE


