UN.IVERSITATEA,,TIBISCUS'' DIN TIMISOARA
Anexa

2l la Cartd,

METODOLOGIA
Universitifii ,'Tibiscus" din Timigoara pentru ocuparea posturilor didactice
cercetare vacante din

qi de

invi(imintul superior

CAPITOLUL

I

ASPECTE GENERALII
Art. 1. - In Universitatea ,,Tibiscus" din Timigoara, posturile di<lactice gi de cercetare vacante se
ocupd, pe duratd nedeterminatd, numai prin concurs public, organizat de cdtre universitate in
conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice 9i de cercetare vacante din inv[!6mAntul superior, a prezentei metodologii, numitA in
continuare Metodologie proprie gi cu respectarea prevederilor Legii nr. ll20ll.
Art" 2, - Ptezenta Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice gi de cerc etare vacante
Universitdlii ,,Tibiscus" din Timisoara prevede standardele minimale gi obligatorii de ocupare
posturilor didactice sau de cercetare specifice Universitdlii pentru urmdtoarele func{ii:

a
a

a) asistent universitar pe perioadd nedeterminatb.;
b) lector universitar / gef de lucrdri;
c) conferenliar universitar;
d) profesor universitar;
e) asistent de cercetare pe perioadd nedetenninatb;
f) cercetdtor gtiintific;
g) cercetdtor griinlific gradul III;
h) cercetdtor gtiinfific gradul II;
i) cercetdtor gtiinlific gradul L

Art. 3. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice gi de cercetare din Universitatea ,,Tibiscus" din
Timigoara pot candida numai persoane care indeplinesc standardele minime gi obligatorii

pentru inscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactioe gi de cercetare din invdlam6ntul
superior, aprobate prin ordin al Ministrului educatiei potrivil. art.219 alin. (1) lit. a)
Si aft.295
afin. (1) din Legea educaliei nationale nr.Il20l1, denumite in continuare standarde minimale
na(ionale.
(2) Standardele minime gi obligatorii ale Universitalii aferente funcJiilor prevdzute la art. 2 sunt
cerinle minime gi obligatorii pentru inscrierea la concursul pentru o"rpu..u funcfiilor respective
gi sunt denumite in continuare standardele universitltii
,,Tibiscus,' din Tirniqou.u.
(3) Standardele Universitdfii ,,Tibiscus" din Timigoara sunt elaborate pentru toate domeniile
prezente in Statele de funcfiuni ale facultdtilor.

(4) Standardele Universitafli ,,Tibiscus" din Timigoara sunt stabilite de universitate prin
aprobarea de cdtre senatul universitar. Standardele universitiilii nu pot deroga de la standardele
minimale nalionale definite la alin. (1), aprobate prin ordin zLl Ministrului Educatiei, Cercetdrii,
Tineretului gi Sportului, potrivit aft.219 alin. (1) lit. a) clin Legea nr. Il20I1. Standardele
universitdlii sunt superioare sau egale standardelor minimale na{ionale.
(5) Universitatea ,,Tibiscus" din Timigoara nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin
alte documente echivalarea indeplinirii de c[tre un candidat a standardelor minimale na]ionale
prevazute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferiji de cei prevazuli de
standardele minimale nationale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului gi sportului, potrivit art.2l9 alin. (1) lit. a) din Legea nr.112011.
(6) In situalia in care un candidat define elemente care pot demonstra nerespectarea
procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestatie in termen de maxim 5 zile
lucrdtoare de la comunicarea rezultatului. Contestalia se forrnuleazdinscris, se inregistreazd la
registratura universitdlii gi se solujioneazd de comisia de concurs in perioada piogramat[,
conform calendarului de concurs.
(7) Nerespectarca prevederilor metodologiei proprii de cdtre persoanele cu atribulii in
procedura de organizare gi desfrgurare a concursurilor constituie abatere disciplinard qi se
sanclioneazd in conformitate cu prevederile Legii nr. 1l20ll sau ale altor prevediri legale, in
funclie de incadrarea faptei.

- (1) Publicarea anunlului privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice sau de cercetare vacante se face de cdtre Universitat.u ,,iibir"us" din Timigoara, cu
cel pulin 2 luni inainte de data desfdgur[rii primei probe de concurs.
(2) Inscrierea la concurs incepe in ziua publicdrii in Monitorul Oficial al Romdniei. partea a IIIa, a postului scos la concurs gi se incheie cu 1 5 zile calendaristice inaintea deslbgurdrii prime,
probe de concurs.
(3) Anunlurile se publica cel pu{in prin urmdtoarele modalitdfi:
a) la loc vizibil, pe pagina principald a site-ului ,web al universitdlii;
b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei;

Art" 4.

i*:rllmJi:ff

(4) Un i vers J/"r,,Y'i*x'J r 3,l'+?f
ifJ"ii, o o, anunla con cursur'e prin
",
orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea in mass-media,
in publicalii gtiinfffice
nafionale gi internalionale, pe site-uri web specializate in publicarea ofertelor de iocuii de
muncd gi altele asemenea.
(5) Pagina web a concursului este pagina web care prezintd clirect informaliile complete despre
concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaliei.
(6) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, in termenul prevdzut la alin.(1), cel pulin
urmdtoare le informatii :
a) descrierea postului scos la concurs;
b) atribuliile/activitetile aferente postului scos la concurs, incluzdnd norma
didacticd gi tipurile de activitdli incluse in norma didacticd, respectiv norma de
cercetare;

c) salariul minim de incadrare apostului la mornentul angajdrii;
d) calendarul concursului;
probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor

;].fin:T"

f) descrierea procedurii de concurs;
g) lista completd a documentelor pe care candidafii trebuie sd le includd in dosarul
de concurs;
h) adresa la carc trebuie transmis dosarul de concurs.

(7) Anunlurile ,referitoare la posturile de conferenliar universitar, profesor

cercetdtor gtiinlific gradul

II gi cercetdtor qtiinlific gradul I vor fi publicate

gi

universitar,
in limba englez6.

Art" 5. - Pe pagina web a concursului gi pe site-ul web al universit[1ii vor fi publicate, cel mai tdrziu in
termen de 5 zile lucrdtoare de la data limitd pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare dintre
candidalii inscriqi gi cu respectarea protecJiei datelor cu caracter personal in sensul legii,
urm[toarele:

a) curriculum vitae;
b) figa de verificare a indeplinirii standardelor nLinimale.
(1) Concursurile au caracter deschis.
(2) La concurs pot participa persoanele care indeplinesc con<ti(iile de inscriere la concurs,
frrd
nici o discriminare in funclie de sex, origine etnicd sau sociaia, cetdlenie, religie ori credinff,
dizabilitali, opinii politice, condilie sociald sau economicd.
(3) Descrierea postului scos la concurs va fi fdcutd in termeni cuprinzdtori, care corespund
nevoilor reale ale instituliei de invildmdnt superior, avAndu-se in vedere s6 nu se limiteze, in
mod artificial, numdrul potenlialilor candidafi.

. ArX;. 6.

-

Art.7 . - (1) Se considerd a fi implicate in procedura de concurs pers;oanele care:
a) participd in procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs:
b) sunt membri sau membri supleanli ai comisiei de concurs;
c) sunt implicati in decizii de evaluare profesional[ sau aclministrativd in cadrul
concursului;
d) sunt impticaJi in solutionarea contestatiilor.
(2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care:
a) sunt so!i, afini gi rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai multi
candidati;
b) sunt angajate in aceeagi universitate cu un candidat care deline o funclie de
conducere gi sunt subordonate ierarhic candidatului;
c) sunt asociate cu un candidat in societd{i comerciale in care delin, fiecare, pdrli
sociale care reprezintd cel pulin 10% din capitalul societdlii comerciale;
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 arLteriori concursului;
e) beneficiazd ori au beneficiat in ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau
foloase de orice natura din partea unui candidat.
Artr;. 8. - in situali in care, in urma cAgtigdrii unui concurs de cdtre un candidat,
una sau mai multe
persoane din universitate urmeazd sd se afle intr-o situa{ie de incompatibilitate conform
ar1.295
alin. (4) din Legea nr. 112011, numirea pe post gi acordarea tittului universitar de c[tre
universitate sau a gradului profesional de cercetare-dezvoll.are poate avea loc numai dupd
solutionarea situafiei/situaliilor de incompatibilitate. Modalitatea de solulionare a situaliei ie
incompatibilitate se comunica Ministerului Educatiei in termen de doua zile lucratoare de la
solulionare.

CAPITOLUL

il

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE $I DE
CERCETARE
Art. 9. - (1) Concursul pentru oclrparea

pe perioadd nedeterminatd a unui post didactic sau de cercetare
dac[ acesta este vacant,
(2) Un post se consider[ vacant dac[ este prevdzut astfel in statul de funcJii, intocmit anual, sau
vacantat pe parcursul anului universitar.
(3) Vacantarea unui post se realizeazdintr-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) transferul persoanei care ocup[ postul pe un alt post din cadrul universitdlii, ca
urmare a cdgtigdrii unui concurs.
(4) Posturile didactice gi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post
ocupat intr-un post de rang superior.
se organizeazd numai

Art.

10. - (1) Universitatea ,,Tibiscus" din Timigoara poate sd organi:zeze concurs pentru ocuparea unui
post didactic sau de cercetare numai dupd publicarea de c[tre Ministerul Educaliei a postului
scos la concurs, in Monitorul Oficial al Rom6niei, pafiea a III-a.

(2) in vederea publicarii in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a III-a, Universitatea

,,Tibiscus" din Timigoara, transmite Ministerul Educaliei, urrndtoarele documente:
a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs gi structura acestora, semnatd
gi gtampilatd de rector;
b) extrasul din statul de funcfii care conline posturile scoase la concurs, semnat de
rector, decan gi directorul de departament;
c) in cazul posturilor didactice, declaralia pe proprie rdspundere a rectorului
Universitdlii ,,Tibiseus" din Timigoara, care atestd cd toate posturile propuse a fi
scoase la concurs au in structurd numai discipline din planurile de invSldm6nt ale
specializdrilor/programelor de studii legal infiinfate, inclusiv ca formd de
invS![mdnt gi localitate de desfdgurare;
d) metodologia proprie de concurs.
(3) Transmiterea cdtre Ministerul Educaliei, a solicitdrii in vederea publicdrii, in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea a III-a a postului scos la concurs se realizeazd obligatoriu in primele
30 de zile calendaristice de la inceperea fiecarui semestru al anului universitar.
(4) Declangarea procedurilor de concurs poate fi demaratd doar dupa publicarea in Monitorul
Oficial al Rom6niei, Partea a III-a a postului scos la concurs.

Art. 11. - (1)

Organizarea concursului pentru un post vacant se propune de cdtre directorul
departamentului in structura c[ruia se afld postul, prin referat avizat de consiliul
departamentului gi/sau de consiliul facultAfli, dupdcaz.
(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs es;te aprobatd" de decan gi inaintatd

consiliului de administralie al universitalii in vederea aprobarii conform aft.213, alin (13) al
Legii Educaliei nalionale nr. 1 12011.
(3) In adresa de inaintare, posturile vor fi individualizate prin indicarea poziliei din statul de
funclii al departamentului, a disciplinelor din structura postului si menlionAndu-se dacd postul
este vacant.

(4) Propunerea directorului de depaftament va fi insolita de un raport care trebuie sd conlind
lamuriri cu privire la: necesitatea ocupdrii postului in contextul realizdrii obiectivelor din planul
de dezvoltare al facultdlii, valoarea gtiinfificd ce se pretinde candidalilor, perspectivele postului,
numdrul posturilor existente deja in aceeagi specialitate, existenfa resurselor financiare pentru
suslinerea postului.

CAPITOLUL

ilI

coNDITrr PENTRU INSCnTEREA LA CONCURS
Art.12.

-

(1) Condiliile pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea unei funclii didactice sunt cele

prevazute de prezentul articol.

(2) Pentru funclia de asistent universitar angajat pe perioada nedeterminatd sunt necesare
cumulativ:
a) delinerea diplomei de doctor;
b) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei
didactice de asistent universitar angajat pe perioada nedeterminatd, prevazute de
metodologia proprie, prin criteriile de evaluare. Aceste standarde constituie criteriu
de evaluare a universitdlilor conform art. I 93 din L,egaa- nr. 112011.
(3) Pentru funcliile de lector universitar/gef de lucrdri sunt necesare cumulativ:
a) deJinerea diplomei de doctor;
b) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcliei didactice de lector universitar/gef de lucrdri, prevazute de metodologia
proprie, prin criteriile de evaluare. Aceste standarcle constituie criteriu de evaluare a
universitatilor conform art. 193 din Legea nr. ll20lI.
(4) Pentru funclia de conferen{iar universitar sunt necesare cumulativ:
a) deJinerea diplomei de doctor;
b) indeplinirea standardelor minimale na{ionale cle ocupare a posturilor didactice,
specifice funcliei didactice de conferenfiar universitar, aprobate prin ordin al
Ministrului Educaliei, potrivit art.2l9 alin. (1) lit. a) din Legeanr.ll20II;
c) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcliei didactice de conferenfiar universitar, prevazute de metodologia proprie.
Aceste standarde trebuie sd fie superioare sau egale standardelor minimale
naJionale aprobate prin ordin al Ministrului EducaJiei, potrivit art.2l9 alin. (1) lit.
a) din Legeanr.112011.
(5) Pentru funclia de profesor universitar sunt necesare cumulativ:
a) delinerea diplomei de doctor;

b) indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor didactice,
specifice functiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al
Ministrului Educafiei, potrivit aft.219 alin. (1) lit. a) din Legea nr.ll20ll;
c) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcliei didactice de profesor universitar, prevazute de metodologia proprie. Aceste

standarde trebuie sd fie superioare sau egale standardelor minimale nalionale
aprobate prin ordin al Ministrului Educaliei, porlrivit art. 219 alin. (1) lit.a). din
Lesea nr.112011.

Art. 13. -

Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea unei firncfii de cercetare este necesard
indeplinirea condiliilor prevdzute de Legeanr. 31912003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare gi de Legea nr. 112071, astfel:
a) pentru posturile pe perioadd nedeterminat[, delinerea diplomei de doctor,
conform art.294 alin. (1) din Legea nr. 7l20Il;
b) indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor de
cercetare, specifice funcliei, previzute la art. 3 alin. (1).

Art.

-

(1) in vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic gi de cercetare
candidatul intocmegte un dosar care conline, urmdtoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, semnat[ de candidat, care include o declaralie pe
propria rdspundere privind veridicitatea informaliilor prezentate in dosar;
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atdt din punct de

14.

vedere didactic, in cazul posturilor didactice, cdt gi din punctul de vedere al
activitAtilor de cercetare gtiinlificd; propunerea se redacteazd de cdtre candidat,
cuprinde maximum 10 pagini gi este unul dintre principalele criterii de departajare a
candida{ilor.
c) curriculum vitae al candidatului in format tipdrit gi in format electronic;
d) lista de lucr[ri ale candidatului in format tip[rit gi in format electronic;
e) figa de verificare a indeplinirii standardelor universitalii de prezentare la concurs,
al cdrei format standard este stabilit de consiliul facultdlii care organizeazd
concursul. Figa de verificare este completat[ gi semnatd de cdtre candidat;
f) documente referitoare la dejinerea diplomei de doctor: copia legalizatd a
diplomei de doctor gi, in cazul in care diploma de doctor originald nu este
recunoscutd in RomAnia, atestatul de recunoagtere sau echivalare a acesteia;
g) rezumatul, in limba romdna gi intr-o limba de r:irculaJie internalionald, a tezei de
doctorat pe maximum o pagin[ pentru fiecare limb6;
h) declaralie pe propria raspundere a candidatului in care indicd situaliile de
incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1l20Il in care s-ar afla in cazul cdgtigdrii
concursului sau lipsa acestor situalii de incompatibilitate;
k) copii ale altor diplome care atestd studiile candidatului;
l) copia cdrlii de identitate sau, iin cazul in care candidatul nu are o cafie de
identitate, a pagaportului sau a unui alt documernt de identitate iintocmit intr-un
scop echivalent cdrJii de identitate ori pagaportului;
m) in cazul in care candidatul qi-a schimbat nurnele, copii de pe documente care
atestd schimbarea numelui - certificat de cds[torie sau dovada schimbdrii numelui:

n) maximum l0 lucrari considerate de candidat a fi cele rnai relevante pentru
rcalizdrile profesionale proprii, care sunt introduse in dosar gi in format electronic gi
care se pot regdsi gi in alte categorii de lucrari prevdzute in prezentul articol.
(2)in cazul lucrdrilor candidatului care nu sunt disponibile in format electronic, se va indica
link-ul publica{iei in care poate fi accesat articolul gi, la solicitarea comisiei de vor prezenta
volumele in care sunt publicate lucrdrile.

Art. t5. - Curriculum vitae al candidatului trebuie sd includd:
a) informalii despre studiile efectuate gi diplomele objinute;
b) informalii despre experienla profesionald gi locurile de muncd relevante;
c) informafii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca
director de proiect gi granturile oblinute, in cazull in care existd astfel de proiecte
sau granturi, indicAndu-se pentru fiecare sursa de finanJare, volumul finanldrii gi
principalele pub li cati i sau brevete rezultate;
d) informalii despre premii sau alte elemente de recunoagtere a contribuliilor
gtiinlifice ale candidatului.

Art.

Art.

Art.

-

Lista completd de lucrari ale candidatului va fi structuratd astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrdri considerate de candidat a fi cele mai relevante
pentru realizdrile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in
dosar gi care se pot regdsi gi in celelalte categorii de lucrdri prevazute de prezentul
articol:
b)teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenJie gi alte titluri de proprietate industriald;
d) cdrli gi capitole in cdrli;
e) articole/studii in extenso, publicate in reviste din fluxul gtiinlific interna{ional
principal;
f) publicalii in extenso, apdrute in lucrdri ale prinoipalelor conferinle interna{ionale
de specialitate;
g) alte lucrdri gi contribulii gtiinfifice sau, dupd caz:,, din domeniul crealiei artistice.
(1)
17. Candidafii la posturile de conferenliar universitar sau cercet[tor gtiinJific gradul II
trebuie sd includd in dosarul de concurs cel pujin 3 nume gi adrese de contact ale unor
personalitdli din domeniul respectiv, din Jar[ sau din str[indtate, exterioare Universit[tii
"Tibiscus" din Timigoara, care au acceptat sd elaboreze scris;ori de recomandare privitoarela
cal itati le profesionale ale cand idatLrlui.
(2) Candidalii la posturile de profesor universitar sau cercetdtor gtiinlific gradul I trebuie sd
includd in dosarul de concurs cel pulin 3 nume gi adrese de contact ale unor personalitdli din
domeniul respectiv din strdinatate, care au acceptat sd elarboreze scrisori de recomandare
privitoare la calitdlile profesionale ale candidatului.
(3) In cazul domeniilor gtiinlifice cu specific romdnesc, scrisorile de recomandare pentru
candidalii la posturile de profesor universitar sau cercetator gtiinlific gradul I pot proveni gi din
partea unor personalitdli din domeniul respectiv din Romdnia, exterioare Universitdlii
"Tibiscus" din Timiqoara.
(4) Domeniile gtiinlifice cu specific rom6nesc sunt stabilite prin ordin al Ministrului Educafiei.

t6.

- Dosarul de concurs este constituit de candidat qi se depune la adresa Universitdlii
"Tibiscus" din Timigoara, specificatdpe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul

18.

serviciilor postale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este
transmis membrilor comisiei de concurs incepdnd cu data inchiderii procesului de depunere a
dosarelor de concurs, dar nu mai tArziu de 5 zile lucrdtoare inaintea desfdgur[rii primei probe a
concursului.

- indeplinirea de cdtre un candidat a condiliilor legale de prezentare la concurs este
certificatd prin avizul compartimentului juridic al Universitiilii "Tibiscus" din Timiqoara, pe
bazaverrftcdrii informaliilor din figa de verificare prevdzut[ laart. 14 alin. (1) lit. e) Ei a altor
documente necesare inscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48
de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai pulin de 5 zile lucrdtloare inaintea desfdgurdrii primei
probe a concursului.

Art.

19.

Art.

20.

-

Candidatii care indeplinesc condiliile legale de prezenl.are la concurs vor
c[tre Universitatea "Tibiscus" din Timigoara la sus{inerea probelor de concurs.

Art.lll.

fi

invitali

de

Comisia de concurs evalueazd candidatul din perspectiva urmdtoarelor aspecte:
a) relevanla gi impactul rezultatelor gtiintifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a indruma studenli sau tineri cercet[tori;
c) competenlele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevdd activiteli
didactice:
d) capacitatea candidatului de a transfera cunogtinlele gi rezultatele sale cdtre
mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate gtiinlifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra in echipd qi eficien{a colabordrilor gtiinlifice
ale acestuia, in funclie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienla profesionald a candidatului in alte institu{ii dec6t Universitatea
"Tibiscus" din Timisoara.

Art.'.22. - (1) Competenjele profesionale ale candidatului se evalueazd, de cdtre comisia de concurs
pebaza dosarului de concurs gi prin probe de concurs astfel :

a) pentru funclia

de asistent universitar

suslinerea unei lucrdri

de

semina/laborator cu studenfii in fala comisiei de concurs.
b) Pentru funclia de lector universitar - suslinerea unei ore de curs cu studenlii in
fala comisiei de concurs.
(2) Concursurile pentru toate funcliile didactice gi de cercetare conlin o probd de concurs ce
constd in suslinerea unei prelegeri publice de minimum 30 de minute in care candidatul
prezintl' cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare gi planul de dezvoltare a

carierei universitare. Universitatea "Tibiscus" din Timigoara anunld pe pagina web a
concursului ziua, ora gi locul des{dgurdrii acestei probe, cu cel pulin 5 zile lucratoare inaintea
desfbgurdrii probei.

Art.

-

(1) Stabilirea componenlei comisiei de concurs se face dupd publicarea anunJului de
scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
(2) ComponenJa comisiei de concurs poate include membri supleanli.
(3) Consiliul departamentului in structura cdruia se afld postul face propuneri pentru
componenla nominald a comisiei de concurs.

23.

(4) Componenla comisiei de concurs este propus[ de decanul facultalii, pe baza propunerilor
prevazute la alin. (3), li este avizatd de consiliul facult[fli.
(5) Componenla nominald a comisiei de concurs insofita de avizul consiliului facultdlii este
transmis[ senatului universitar gi supusd aprobdrii senatului unLiversitar.
(6) in urma aprobdrii de cdtre senatul universitar, comisia de concurs este numitd prin decizie a
rectoru I ui.
(7) in termen de doua zile lucratoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmisd
Ministerului EducaJiei, iar componenla nominal6 a comisiei de concurs este publicatd pe pagina
web a concursului. In cazul posturilor de conferenJiar universitar, profesor universitar,
cercet[tor gtiinlific gradul II gi cercetdtor gtiinlific gradul I, componenJa comisiei este publicatd
in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a III-a.

Arli. 24. - (1) 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 indisponibilitdfii participdrii unui membru la lucrf,rile comisiei, membrul respectiv
este inlocuit de membrul supleant, numit dup[ aceeagi procedura ca gi membrii comisiei.
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei
este validd dacd a intrunit votul a cel pulin 3 membri ai comisiei.
(4) Lucrdrile comisiei de concurs sunt conduse de pregedintele comisiei.
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara Universitdlii "Tibiscus" din Timiqoara,
din lara sau din strdindtate,
(6) Pentru ocuparea unui post de conferenliar universitar, profesor universitar, cercetdtor
gtiinlific gradul I sau cercetator gtiinlific gradul II, cel pulin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie
din afara Universit[1ii "Tibiscus" din Timigoara, din !ar[ sau din strdindtate.
(7) Membrii comisiei de concurs trebuie sd aibd un titlu didactic sau de cercetare superior ori
cel pulin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din strdinatate, sd
indeplineasc[ standardele Universitelii "Tibiscus" din TimigozLra, corespunzatoare postului scos
la concurs, prevdzute la art. 1 alin. (2).
(8) In scopul exclusiv al participdrii in comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau
de cercetare ale membrilor din strdinatate cu titlurile didactice ori de cercetare din \ard, se face
prin aprobarea de cdtre senatul universitar a componenfei nominale a comisiei.
(9) Pregedintele comisiei de concurs poate fi :
a) directorul departamentului in care se reg[segte postul;
b) decanul sau prodecanul facultalii in care se regiisegte postul;
c) un membru al consiliului facultalii sau al consiliului departamentului, delegatin
acest scop de consiliul in cauzd;

CAPITOLUL IV
DESFA$URAREA CONCURSUL,UI

Art.,25.- (1)Concursurilesederuleaziincelmult45 deziledelaincheiereaperioadeideinscriere.
(2) Concursul constd in evaluarea activitdtii gtiinlifice gi calitfgilor didactice, pentru posturile cu
componenJd didactic6, ale candida!ilor.

(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidatilor gi nominalizeazb.
candidatul care a intrunit cele mai bune rezultate.
(4) Pregedintele comisiei de concurs intocmegte un raport asupra concursului, pe baza
referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs $i cu respectarea
ierarhiei candida{ilor decisa de comisie.
(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs gi este semnat
de fiecare dintre membrii comisiei de concurs gi de c[tre preqedintele comisiei.
(6) Consiliul facultdlii analizeazd respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a

gi

acordd sau nu avizul sau raportului asupra
concursului. Ierarhia candidalilor stabilitd de comisia de concurs nu poate fi modificatd de
consiliul facultdlii. Consiuliul facult[1ii inainteazd raportul avizat sau nu, Senatului universitar.
(7) Senatul universitar analizeazd respectarea procedurilor steLbilite prin metodologia proprie a
Universitdlii "Tibiscus" din Timigoara gi aprobd sau nu raportul asupra concursului, atunci cdnd
acesta a fost avizat de Consiliul facultdlii. Ierarhia candidalilor stabilitd de comisia de concurs
nu poate fi modificatd de senatul universitar.
(8) Raportul neavizat de Consiliul facult[1ii nu poate fi aprobat de Senatul universitar.
(9) Rezultatul concursului se anun!6 dupd aprobarea de cdtre Senatul universitar, prin afigarea
Hotardrii Senatului la sediul facultalii organizatoare, in termen de 2 zile lucr[toare de la
frnalizarc a c on curs u I ui .

UniversitSlii "Tibiscus" din Timigoara

Art.26.- (l)Numirea pe post gi acordarea titlului universitar

aferent de cdtre Universitatea
"Tibiscus" din Timigoara, in urma aprobarii rezultatului concursului de cdtre senatul
universitar, se face prin decizia rectorului, tncepdnd cu semestrul urmdtor desfbgurdrii
concursului.
(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire gi de acordare a titlului universitar impreund
cu raportul de concurs se trimit de cdtre Universitatea "Tibiscus" din Timigoara, Ministerului

Educaliei gi Consiliului Nalional de Atestare a Titluril<lr, Diploinelor gi Certificatelor
Universitare, denumit in continuare CNATDCU, in termen de dou[ zile lucrdtoare de la
emiterea deciziei de numire.

Art.27,

-

(1) Pentru posturile de cercetare se aplica prevederile Legii nr. 31912003, prin exceplie de
la prevederile art. 24 alin. (1) si art. 25 alin. (1).
(2)In vederea desfdqur[rii concursurilor pentru posturi de cercetare din instituliile de
invdlamdnt superior, atribuliile prevazute de Legea nr.3l9D0A3 se indeplinesc astfel:
a) cele prevdzute pentru consiliul gtiinJific al universitdlii, de cdtre consiliul
facult[1ii;
b) cele prevazute pentru consiliul de administrafie al universitdlii, de cdtre senatul
universitar;
c) cele prevazute pentru secretarul gtiinlific sau directorul qtiinlific al universitdlii,
de cdtre directorul departamentului, decan sau prodecan.
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Art.

28.

- In cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu

respectarea integrald a procedurii de concurs.

Art,29.

-

Art.

-

Rezultatul concursului se publicd pe pagina web a concursului, in termen de dou6 zile
lu crdtoare de la frnalizarea concursu lui.

(1) Universitatea "Tibiscus" din Timigoara intocmegte anual, pAnd cel tdrziLr la data de 1
30.
septembrie, un raport anual cu privire la organizarca, desfdgurarea gi finalizarea concursurilor

pentru ocuparea posturilor didactice gi de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare,
Ministerului Educatiei si CNATDCU.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII TRANZITORII $I FIi\ALE
Pdnd la organizarea departamentelor, atribuliile prevdzute pentru directorul de
departament, respectiv consiliul departamentului, revin in sarcina decanului, respectiv
consi I i ului facultdlii.
(2) Prezenta metodologie a fost aprobat4 in gedinla Senatului Universitdlii ,,Tibiscus" din
Timiqoara din data de 06.12.2012, modificatd conform legislajiei in vigoare gi aprobatd in
gedinla Senatului Universitdlii ,,Tibiscus" din Timigoara din data de 05.03.2015.

Art. 31. - (1)

MU$UROr

l1

