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1. SCOPUL METODOLOGIEI 
Procedura stabileşte modul în care se organizeaz  i desf oar  concursurile pentru ocuparea posturilor 
didactice în Facultatea de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie, Universitatea din Pite ti. 
 
2. DOCUMENTE DE REFERIN  

 Legii nr. 1/ 2011, cap. II (Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior), 
secţiunea a 2-a (Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice) cu modific rile ulterioare; 

 Legea 288/2004; 

 Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
înv ţ mântul superior, aprobat  prin Hot rârea de Guvern nr. 457/ 4 mai 2011, publicat  în Monitorul 
Oficial al României, nr. 371, partea I, din 26 mai 2011, cu modific rile aduse prin HG nr. 36/ 11 
februarie 2013, publicat  în MO, Partea I, nr.88, OUG 92/ 18.12.2012;  

 Legea 319/ 8 iulie 2003; 

 OM nr. 6560/ 20.12.2012; 

 OM nr. 4204/18.07.2013; 

 Metodologie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
universitatea din Piteşti, aprobat  în edin a Senatului din 30.03.2015. 

 
3. CON INUT 
Art. 1. Concursul pentru ocuparea unui post didactic în Facultatea de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i 

Psihologie se organizeaz  numai dac  acesta este declarat vacant. 
Art. 2. Un post se consider  vacant dac  este prev zut astfel în statele de funcţiuni întocmit din Facultatea de 

tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie, sau dac  este vacantat pe parcursul anului universitar. 
Art. 3. Postul se vacanteaz  în unul din urm toarele cazuri: 

a) prin încetarea contractului individual de munc  al titularului, conform legii; 
b) în cazul în care un titular al facult ii ocup  prin concurs un alt post vacant din cadrul Universit ii 
din Pite ti. 

Art. 4. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice din Facultatea de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i 
Psihologie are caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
înscriere, f r  nicio discriminare referitoare la sex, origine etnic  sau social , cet ţenie, religie ori 
credinţ , dizabilit ţi, opinii politice, condiţie social sau economic  şi f r  condiţii referitoare la vechime. 

Art. 5. Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de c tre directorul departamentului 
în structura c ruia se afl  postul, prin referat avizat de Consiliul departamentului şi de Consiliul 
facult ţii. Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobat  de decan şi înaintat  
Consiliului de Administraţie al Universit ţii din Piteşti, în vederea aprob rii, conform art. 213, alin. 
(13), lit. c din Legea nr. 1/ 2011. 

Art. 6. Facultatea de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie - Universitatea din Piteşti, poate s  
organizeze concurs pentru ocuparea pe perioad  nedeterminat  a unui post numai dup  publicarea de 
c tre MECS a postului scos la concurs în Monitorul Oficial al României. 

Art. 7. Facultatea de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie - Universitatea din Piteşti va publica 
anunţul privind organizarea concursului cu cel puţin 2 luni înaintea desf şur rii primei probe de 
concurs. Inscrierea la concurs începe în ziua public rii în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a 
postului scos la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desf şur rii primei probe de 
concurs. 

Art. 8. Anunţurile se public  cel puţin prin urm toarele modalit ţi: 

http://www.upit.ro/
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a) la loc vizibil, pe pagina principal  a site-ului web al Universit ţii din Piteşti i pe pagina web a 
Facult ii de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie; 

b) pe un site web specializat, administrat de MEN; 
c) în Monitorul Oficial, partea a III-a. 

Art. 9. Pe pagina web a concursului, administrat  de MEN, şi pe pagina principal  a site-ului web al 
Universit ţii din Piteşti vor fi publicate urm toarele informaţii: 
a) descrierea postului scos la concurs; 
b) atribuţiile/ activit ţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactic  şi tipurile de 

activit ţi incluse în norma didactic ; 
c) salariul minim de încadrare al postului la momentul angaj rii; 
d) calendarul concursului; 
e) tematica probelor de concurs; 
f) descrierea procedurii de concurs; 
g) lista complet  a documentelor pe care candidaţii trebuie s  le includ  în dosarul de concurs; 
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. 

Art. 10. Pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al Universit ţii din Piteşti i pe pagina web a Facult ii de 
tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile 

lucr toare de la data limit  pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu 
respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, urm toarele: 

             a) curriculum vitae; 
             b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale corespunz toare postului scos la concurs. 
 
4. CONDI II DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 
Art. 11. Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei didactice de ASISTENT PE 

PERIOAD  NEDETERMINAT  în cadrul Facult ii de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i 
Psihologie sunt urm toarele (îndeplinite cumulativ): 

            a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post; 
            b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice specific funcţiei de asistent 

universitar prev zute prin prezenta procedur ; 
Art. 12. Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei didactice de LECTOR 

UNIVERSITAR/ ŞEF DE LUCR RI în cadrul Facult ii de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i 
Psihologie sunt urm toarele (îndeplinite cumulativ): 

            a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post; 
            b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specific funcţiei de lector 

universitar / şef de lucr ri universitar prev zute prin prezenta procedur ; 
Art. 13. Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei didactice de CONFEREN IAR 

UNIVERSITAR în cadrul Facult ii de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie sunt 
urm toarele (îndeplinite cumulativ): 

            a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post; 
            b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice specifice funcţiei de 

profesor universitar 
Art. 14. Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei didactice de PROFESOR 

UNIVERSITAR în cadrul Facult ii de tiinte ale Educatiei, tiin e Sociale i Psihologie sunt 
urm toarele (îndeplinite cumulativ): 

            a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post; 
            b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice specifice funcţiei de 

profesor universitar. 

http://www.upit.ro/
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Art. 15. Standardele minimale de ocupare a posturilor didactice specific funcţiei de ASISTENT 
UNIVERSITAR sunt: 

GRIL  DE EVALUARE 
pentru participarea la concurs  

ASISTENT şi  LECTOR 
 
a) Asistent universitar 

 

Nr. 
crt. 

Denumire activit   Indicatori 
Observa ii  

ACTIVIT I DE CERCETARE   

1. Carte de unic autor bazat  pe teza de doctorat  20 p Pe carte 

2. Carte de unic autor sau coautor în domeniul postului vizat 20 p Pe carte 

3. Curs sau manual universitar 10 p 
Pe curs/ 
manual 

4. 
Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor 
de impact (Factor de impact >0) 

20 p 
Pe articol 

6. 

Articol in-extenso publicate în reviste ISI, f r  factor de 
impact; articole in-extenso publicate in volumele 
“proceedings” cu Peer-Review ale conferin elor 
intema ionale indexate ISI Thomson 

15 p 

Pe articol 

7. 

Articole în domeniul postului vizat publicate în reviste 
indexate în bazele de date interna ionale, reviste clasificate 
de CNCS ca A sau B/ CNCSIS B, B+, volume ale unor 
conferin e sau congrese interna ionale. 

10 p 

Pe articol 

8. 

Articole în domeniul postului vizat publicate în Analele/ 
Buletinele/ Anuarele ştiin ifice ale universit ilor, 
Academiei, volume colective, omagiale, reviste clasificate 
C 

6 p 

Pe articol 

9. 
Capitole în domeniul postului vizat publicate în lucr ri 
colective cu ISBN-ISSN 

5 p 
Pe capitol 

10. 
Studii, eseuri, articole pe teme din domeniul postului vizat 
publicate în reviste de specialitate, necotate CNCS, cu 
ISSN. 

5 p 
Pe studiu / 

eseu / articol 

ACTIVIT I DESF ŞURATE ÎN CADRUL COMUNIT II ACADEMICE  

11. 
Membru în echipe de cercetare în granturi ob inute prin 
competi ie, pe baza unui proiect de cercetare 

5 p 
Pe proiect 

12. 
Membru în comitete de organizare de colocvii, 
simpozioane, conferin e sau congrese. 3 p 

Pe colocviu / 
simpozion / 
conferin  / 

congres 

13. Participare la cursuri de formare în ar  3 p  Pe curs 

14. Implicare în activit ile departamentului/facult ii 2 p Pe activitate 

Punctaj minim pentru înscriere la concurs 
30 de 

puncte 
 

 
Not : Pentru statutul de coautor, se atribuie punctajul propor ional contribu iei.  
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Art. 16. Standardele minimale de ocupare a posturilor didactice specific funcţiei de LECTOR UNIVERSITAR 
( EF LUCR RI) sunt: 

b)  Lector universitar 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumire activit i Indicatori 
Observa ii 

ACTIVIT I DE CERCETARE  

1. Carte de unic autor bazat  pe teza de doctorat   20 p Pe carte 

3. 
Carte de unic autor sau coautor în domeniul postului 
vizat - criteriu obligatoriu 

20 p 
Pe carte 

4. Curs sau manual universitar în domeniul postului vizat 10 p 
Pe curs/ 
manual 

5. 
Articole in-extenso publicate in reviste cotate ISI cu 
factor de impact (Fi >0) 

20 p 
Pe articol 

6. 

Articol in-extenso publicate in reviste ISI, fara factor de 
impact; articole in-extenso publicate in volumele 
“proceedings” cu Peer-Review ale conferintelor 
intemationale indexate ISI Thomson 

15 p 

Pe articol 

7. 

Articole în domeniul postului vizat publicate în reviste 
indexate în bazele de date interna ionale, reviste 
clasificate de CNCS ca A sau B/ CNCSIS B, B+, volume 
ale unor conferin e sau congrese interna ionale. 

10 p 

Pe articol 

8. 

Articole în domeniul postului vizat publicate în 
Analele/Buletinele/Anuarele ştiin ifice ale universit ilor, 
Academiei, volume colective, omagiale, reviste 
clasificate C 

6 p 

Pe articol 

9. Capitole publicate în lucr ri colective cu ISBN-ISSN 5 p   Pe capitol 

10. 
Studii, eseuri, articole pe teme din domeniul postului 
vizat publicate în reviste de specialitate, necotate 
CNCS, cu ISSN. 

5 p 
  Pe studiu 

/ eseu / 
articol 

ACTIVIT I DESF ŞURATE ÎN CADRUL COMUNIT II ACADEMICE  

11. 
Membru în echipe de cercetare în granturi ob inute prin 
competi ie, pe baza unui proiect de cercetare 

5 p 
Pe proiect 

12. 
Stagiu în str in tate într-o institu ie de înv mânt sau 
cercetare 

5 p 
Pe stagiu 

13. 
Membru în colectivul de redac ie al unei reviste de 
specialitate din ar  sau din str in tate. 3 p 

Pe revista 

14. 
Membru în comitete de organizare de colocvii, 
simpozioane, conferin e sau congrese. 3 p 

Pe 
colocviu / 
simpozion 
/ conferin  
/ congres 

15. Participare la cursuri de formare în ar  3 p  Pe curs  

16. Implicare în activit ile departamentului/facult ii 2 p 
Pe 

activitate 

Punctaj minim pentru înscriere la concurs 
60 de 

puncte 
 

 
Not : Pentru statutul de coautor, se atribuie punctajul propor ional contribu iei.  
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Art. 17. Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea 
posturilor didactice din înv ţ mântul superior pentru conferenţiar (cercet tor ştiinţific gradul II) şi profesor 
(cercet tor ştiinţific gradul I) sunt cele stabilite prin OM nr. 6560/ 20.12.2012 şi OM nr. 4204/18.07.2013. 
 
5. DOSARUL DE CONCURS 
Art. 18. (1) Dosarul de concurs va conţine, cel puţin, urm toarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 3), semnat  de candidat, care include o declaraţie pe propria 
r spundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului; propunerea se redacteaz  de c tre 
c) candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 

candidaţilor; 
d) curriculum vitae european al candidatului în format tip rit; 
e) lista de lucr ri ale candidatului în format tip rit; 
f) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs (Anexa nr. 4), completat  şi 

semnat  de candidat; 
g) copia legalizat  a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor original  nu este dobândit  

în România, atestatul de echivalare a acesteia; 
h) rezumatul, în limba român  şi într-o limb  de circulaţie internaţional , a tezei de doctorat, pe maximum 

o pagin  pentru fiecare limb ; 
i) declaraţie pe propria r spundere a candidatului în care indic  situaţiile de incompatibilitate prev zute de 

Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştig rii concursului sau lipsa acestor situaţii de 
incompatibilitate; 

j) copii ale altor diplome care atest  studiile candidatului; 
k) copia c rţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a 

unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent c rţii de identitate ori paşaportului; 
l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atest  schimbarea 

numelui —certificat de c s torie sau dovada schimb rii numelui; 
m) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucr ri ale candidatului, în format electronic, selecţionate de 

acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realiz rile profesionale proprii. 
n) alte documente conform cerin elor prev zute în standardeele minimale ale postului scos la concurs 

(2) Lucr rile care nu sunt disponibile în format electronic vor fi prezentate pe suport de hârtie, cu extrase ale 
paginilor de referinţ  în format electronic PDF. 
Art. 19. Curriculum vitae al candidatului trebuie s  includ : 

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; 
b) informaţii despre experienţa profesional  şi locurile de munc  relevante; 
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi 
d) granturile obţinute, în cazul în care exist  astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare 

sursa de finanţare, volumul finanţ rii şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 
e) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 

Art. 19. Lista complet  de lucr ri ale candidatului va fi structurat  astfel: 
a) lista celor maximum 10 lucr ri considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realiz rile 

profesionale proprii, în dosar şi care se pot reg si şi în celelalte categorii de lucr ri prev zute de 
prezentul articol; 

b) teza sau tezele de doctorat; 
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectual ; 

http://www.upit.ro/
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d) c rţi şi capitole în c rţi; 
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 
f) publicaţii in extenso, ap rute în lucr ri ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; 
g) alte lucr ri şi contribuţii ştiinţifice sau, dup  caz, din domeniul creaţiei artistice. 

Art. 20. La dosarul de concurs candidatul va ataşa un CD care va cuprinde urm toarele documente în format 
PDF: 

a) curriculum vitae european; 
b) lista de lucr ri; 
c) lista celor 10 publicaţii, brevete sau alte lucr ri, selecţionate şi considerate a fi cele mai relevante pentru 

realiz rile profesionale proprii. fişierul nu trebuie s  dep şeasc  6 mb, în caz contrar, lucr rile pot fi 
partajate în mai multe fişiere. Dac  în list  exist  volume publicate atât în nume propriu cât şi în 
colaborare, acestea vor fi prezentate astfel: coperta faţ  şi verso, pagina de cuprins, primele şi ultimele 
pagini ale volumului; 

d) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs (cu punctajul minimal al 
candidatului). 

Art. 21. Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la sediul Universit ţii din Piteşti, str. Târgu 
din Vale, nr. 1, localitatea Piteşti, jud. Argeş, cod 110040, direct sau prin intermediul serviciilor poştale 
ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis de la Rectorat, cu 
adres , membrilor comisiei desemnate de Rectorul Universit ţii în vederea verific rii îndeplinirii 
standardelor minimale de prezentare la concurs, începând cu data închiderii procesului de depunere a 
dosarelor. 

Art. 22. Îndeplinirea de c tre un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificat  prin avizul 
compartimentului juridic şi al comisiei desemnate de Rectorul Universit ţii, pe baza verific rii 
informaţiilor din fişa de verificare prev zut  la art. 16 alin. (1) lit. e şi a celorlalte documente necesare 
înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu 
cu mai puţin de 5 zile lucr toare înaintea desf şur rii primei probe a concursului. Compartimentul 
Juridic transmite dosarele, cu adres  de înaintare, comisiei de concurs, cel mai târziu cu 5 zile lucr toare 
înaintea desf şur rii primei probe a concursului. 

Art. 23. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi anunţaţi prin intermediul 
Secretariatului Facult ţii asupra datelor de susţinere a probelor de concurs. 

 
6. COMISIA DE CONCURS 
Art. 24. (1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs se face dup  publicarea anunţului de scoatere la concurs 

a postului, pentru fiecare post scos la concurs; 
(2) Comisia de concurs poate include membri supleanţi; 
(3) Consiliul departamentului în structura c ruia se afl  postul face propuneri pentru componenţa nominal  a 

comisiei de concurs; 
(4) Componenţa comisiei de concurs este înaintat  de decanul facult ţii pe baza propunerilor prev zute la alin. 

(3) şi este avizat  de consiliul facult ţii; 
(5) Componenţa nominal  a comisiei de concurs, însoţit  de avizul consiliului facult ţii este transmis  senatului 

universitar şi supus  aprob rii acestuia; 
(6) In urma aprob rii de c tre senatul universitar, comisia de concurs este numit  prin decizie a rectorului; 
(7) In termen de dou  zile lucr toare de la emiterea deciziei rectorului, aceasta este transmis  Ministerului 

Educaţiei Naţionale, iar componenţa nominal  a comisiei de concurs este publicat  pe pagina web a 
concursului. 

Art. 25. (1) Comisia de concurs este format  din 5 membri, incluzând preşedintele acesteia, specialişti în 
domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate. In cazul indisponibilit ţii particip rii unui 

http://www.upit.ro/
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membru la lucr rile comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit dup  aceeaşi 
procedur  ca şi membrii comisiei; 

(2) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este valid  dac  
a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei; 

(3) Lucr rile comisiei de concurs sunt conduse de c tre preşedintele comisiei; 
(4) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara Universit ţii din Piteşti, din ţar  sau din str in tate; 
(5) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar şi de profesor universitar, cel puţin 3 membri ai 

comisiei trebuie s  fie din afara Universit ţii din Piteşti, din ţar  sau din str in tate; 
(6) Membrii comisiei de concurs trebuie s  aib  un titlu didactic superior ori cel puţin egal cu cel al postului 

scos la concurs sau, pentru membrii din str in tate, s  îndeplineasc  standardele corespunz toare 
postului scos la concurs; 

(7) In scopul exclusiv al particip rii în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale 
membrilor din str in tate cu titlurile didactice ori de cercetare din ţar  se face prin aprobarea de c tre 
senatul universitar a componenţei nominale a comisiei; 

(8) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul dintre urm torii: 
            a) directorul departamentului în care se reg seşte postul; 
            b) decanul sau prodecanul facult ţii în care se reg seşte postul; 
            c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facult ţii delegat în acest scop prin 

votul consiliului respectiv. 
 
7. DESF ŞURAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ÎN 
FACULTATEA DE TIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE 
Art. 26. Concursurile se deruleaz  în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. 
Art. 27. Comisia de concurs evalueaz  candidatul din perspectiva urm toarelor aspecte: 

a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercet tori; 
c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prev d activit ţi didactice; 
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale c tre mediul economic sau social 

ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
e) capacitatea candidatului de a lucra în echip  şi eficienţa colabor rilor ştiinţifice ale acestuia, în 

funcţie de specificul domeniului candidatului; 
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 
g) experienţa profesional  a candidatului în alte instituţii decât Universitatea din Piteşti. 

Art. 28. Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e sociale i Psihologie - Universitatea din Piteşti,  anunţ  pe 
pagina web a concursului, ziua, ora şi locul desf şur rii probelor de concurs cu cel puţin 5 zile 
lucr toare înaintea desf şur rii primei probe de concurs. 

Art. 29. Concursul pentru ocuparea, ca titular, a unui post didactic vacant de ASISTENT UNIVERSITAR 
const  în examinarea cunoştinţelor la disciplinele din structura postului în cadrul a trei probe: 

a) prob  practic  (conducerea unui seminar sau a unei lucr ri de laborator),  
b) prob  scris ,  
c) susţinerea public  a proiectului de dezvolt re a carierei universitare. 

Art. 30. Concursul pentru ocuparea, ca titular, a unui post de ŞEF DE LUCR RI/ LECTOR UNIVERSITAR 
const  în: 

a) examinarea activit ţii candidaţilor pe baza conţinutului dosarelor de concurs,  
b) prob  practic  de conducere a unui curs, seminar sau laborator, 
c) susţinerea public  a proiectului de dezvoltare a carierei universitare.  

Art. 31. (1) Concursul const  în evaluarea activit ţii ştiinţifice şi a calit ţilor didactice. 
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(2) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizeaz  candidatul care a 
întrunit cele mai bune rezultate. 

(1) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere 
redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decis  de 
comisie. 

(4) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de fiecare dintre 
membrii comisiei de concurs şi de c tre preşedintele comisiei. 

(5) Consiliul facult ţii analizeaz  respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universit ţii din Piteşti şi 
acord  sau nu avizul s u raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilit  de comisia de 
concurs nu poate fi modificat  de consiliul facult ţii; 

(6) Senatul universitar analizeaz  respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universit ţii din Piteşti şi 
aprob  sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilit  de comisia de concurs nu poate 
fi modificat  de senatul universitar. 

Art. 32. (1) Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent, de c tre Universitatea din Piteşti, în urma 
aprob rii rezultatului concursului de c tre Senatul universitar, se face prin decizia Rectorului, începând 
cu semestrul urm tor desf şur rii concursului. 

(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent de c tre 
Universitatea din Piteşti, împreun  cu raportul de concurs, se transmit Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în termen de 
dou  zile lucr toare de la emiterea deciziei de numire. 

Art. 33. În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea 
integral  a procedurii de concurs. 

Art. 34. Rezultatul concursului se public  pe pagina web a concursului, în termen de dou  zile lucr toare de la 
finalizarea concursului. 

Art. 35. (a) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale; 
(b) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de 

concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucr toare de la comunicarea 
rezultatului. Contestaţia se formuleaz  în scris, se înregistreaz  la registratura Universit ţii din Piteşti şi 
se soluţioneaz  de c tre comisia de concurs în termen de 5 zile lucr toare. 

 
DISPOZI II FINALE  
Prezenta procedur  a fost dezb tut  i aprobat  în edin a Consiliului Facult ii de Ştiinţe ale 
Educaţiei, tiin e Sociale i Psihologie din data de 21.02.2017. 
    
 

Decan, 
Conf. univ. dr. Claudiu LANGA 
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Anexa 1 
 

OPIS CU DOCUMENTELE DIN DOSARUL DE CONCURS 
 
1. Pagina de gard  (Anexa 2); 
2. Opis (Anexa 1); 
3. Cererea de înscriere la concurs semnat  de candidat, care include declaraţia pe propria r spundere 
privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (Anexa 3); 
4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, cât 
şi din punctul de vedere al activit ţilor de cercetare ştiinţific  (maximum 10 pagini); 
5. Curriculum vitae al candidatului în format tiparit şi în format electronic; 
6. Lista de lucr ri ale candidatului în format tip rit şi în format electronic; 
7. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs, completat  şi semnat  de c tre 
candidat (Anexa 4a – ASISTENT UNIVERSITAR; Anexa 4b – LECTOR UNIVERSITAR / EF DE 
LUCR RI); 
8. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor - copie legalizat  a diplomei de doctor şi, în 
cazul în care diploma de doctor original  este obţinut  în afara României, atestatul de recunoaştere sau 
echivalare a acesteia; 
9. Rezumatul, în limba româna şi într-o limb  de circulaţie internaţional , a tezei de doctorat, sau dup  
caz a tezei de abilitare, pe maxim o pagin  pentru fiecare limb . 
10. Declaraţie pe proprie r spundere a candidatului în care indic  situaţiile de incompatibilitate 
prev zute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigarii concursului sau lipsa acestor situaţii 
de incompatibilitate. 
11. Copii ale altor diplome (legalizate) care atest  studiile candidatului: bacalaureat, licenţ , masterat, 
certificate de studii, dovada efectu rii unei preg tiri în domeniul pedagogiei etc. 
12. Copia c rţii de identitate sau a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un 
scop echivalent carţii de identitate ori a paşaportului; 
13. Copii ale certificatului de c s torie sau dovada schimb rii numelui, în cazul în care candidatul şi-a 
schimbat numele;  
14. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selecţionate 
de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realiz rile profesionale proprii.  
Lucr rile candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, articole în reviste 
ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de comunic ri 
ştiinţifice vor fi prezentate în format scris. 
18. Copie dup  Monitorul Oficial al României în care a fost publicat postul. 
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Anexa 2 
 
UNIVERSITATEA DIN PITE TI 
FACULTATEA DE TIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE 
DEPARTAMENTUL ............................................................. 
 

 
 

DOSAR DE CONCURS 
 

Pentru ocuparea postului de ......................... pozi ia .................. 
 
 
 
Disciplinele postului 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 
 
Domeniul ........................................................... 
 
Monitorul official nr.............. din ..................... 
 
 
 
 

CANDIDAT 
(Nume şi prenume, titlul didactic/ştiin ific) 

…………………………………………..………………………. 

http://www.upit.ro/
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Anexa 3 

Nr. Înregistrare .............../..................... 
APROBAT 

RECTOR, 
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLE AN 

 
Domnule Rector, 

 
 

Subsemnatul(a) …………………...........………......................, avand funcţia de 
..........................................la ..........................................................................., v  rog s  
aprobaţi înscrierea mea la concursul pentru ocuparea postului de ........................... 
poziţia .........., disciplinele .................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
domeniul (denumirea legal  în vigoare).............................................................................. 
din statul de funcţii al Departamentului .......................................................….............…, 
Facultatea DE TIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE 
Postul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.………/…………partea a III-a . 

Declar pe proprie r spundere c  toate informaţiile prezentate la dosar sunt 
conforme cu realitatea. 
 
 
Data ..................                                                         Semn tura ....................................... 
 
 

AVIZ JURIDIC 
………………………………. 

 
 

Domnului Rector al Universit ţii din Piteşti 

http://www.upit.ro/
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Anexa 4a 

Fi a de verificare îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs 
 

Asistent 
 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale de 
funcţiei didactice de asistent universitar  
c) grila cu punctajul minimal (pe categorii 
de lucr ri). 
 

 
 

Candidat, 
................................... 

 
 
 
 
 

Anexa 4b 
 

Şef lucr ri/ 
Lector univ./ 
 

a) Deţinerea diplomei de doctor; 
b) Îndeplinirea standardelor minimale de 
specifice funcţiei didactice de lector 
universitar/şef de lucrari universitar 
c) grila cu punctajul minimal (pe categorii 
de lucr ri). 
 

 
 

 
Candidat, 

................................... 
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