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  RU 37 
 REGULAMENT 

PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE 
  
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
 

Art. 1 În Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) 
posturile didactice se ocupă prin concurs, organizat conform Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului MECTS 3759/2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, HG 457/2011 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
învăţământul superior (actualizată), completată cu HG 883/9 noiembrie 2018, legislaţiei muncii, 
Ordonanța de Urgență nr.92 din 18 decembrie 2012, privind luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului și cercetării, Ordinul ministrului educației naționale, nr. 6129/20.12.2016 cu 
Anexele 1, 2, 3, 4, 12, 14, 18, 21, 28 și 29 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale 
de cercetare-dezvoltare, publicate în MO nr. 123/15.02.2017, Legea 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, OUG 96/2016, Cartei universităţii şi Hotărârilor Senatului. 
 
Art. 2 În politica de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se aplică principiul suveranităţii, competenţei şi 
prestigiului profesional, pe baza prezentului regulament, fără discriminări legate de sex, religie sau 
credinţă, cetăţenie, origine socială, etnică, status economic sau dizabilităţi. 
 
Art. 3 (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, conform Legii Educaţiei 
Naţionale 1/2011, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. 
(2) Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcţie didactică sau de cercetare este posibilă 
prin concurs public şi deschis, după obţinerea titlului de doctor. 
(21) Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează numai 
prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
(3) La concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni români 
ori străini, fără nici o discriminare, în condițiile îndeplinirii standardelor minimale aprobate de 
Senatul universităţii. 
(4) Durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani, cu excepţia studenţilor doctoranzi 
care pot fi angajați pe o perioadă determinată de maximum 5 ani, ca asistent universitar sau 
asistent în cercetare. 
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(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi membri ai 
personalului didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcţie de rezultatele 
profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor aprobate de Senatul universitar, precum şi în 
funcţie de nevoile de angajare şi de resursele financiare ale instituţiei, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 4 Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior pot candida 
numai persoane care îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs, potrivit standardelor minimale 
ale USAMVCN care sunt superioare sau egale standardelor minimale naționale aprobate prin ordin 
al ministrului educaţiei naționale, potrivit Art.219 alin. (1) lit. a) şi Art.295 alin. (1) din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
 
Art. 5 (1) Prezentul regulament conţine metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare vacante la USAMVCN, denumită în continuare metodologia USAMVCN, 
care prevede standardele minimale de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice şi de 
cercetare pentru următoarele funcţii didactice şi de cercetare: 
a) asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminat; 
b) lector universitar/şef de lucrări; 
c) conferenţiar universitar; 
d) profesor universitar; 
e) asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată/; 
f) cercetător ştiinţific; 
g) cercetător ştiinţific gradul III; 
h) cercetător ştiinţific gradul II; 
i) cercetător ştiinţific gradul I. 
(2) Toate posturile didactice și de cercetare enumerate la punctul (1) de la litera a la litera i, 
pot fi ocupate și pe perioadă determinată. 
(3) Standardele aferente funcţiilor prevăzute la alin. (1 și 2) sunt cerinţe minime şi obligatorii 
pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare 
standardele USAMVCN. 
(4) Standardele USAMVCN includ şi nu pot deroga standardele minimale naţionale definite la 
Art.1.4, Art.4 aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, potrivit Art.219 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 1/2011. Standardele universităţii sunt superioare sau egale standardelor minimale 
naţionale. 
(5) Senatul universitar, consiliile facultățiilor profesorale sau comisiile de concurs nu pot stabili 
prin metodologia proprie sau prin alte documente proprii echivalarea îndeplinirii de către un 
candidat a standardelor minimale naţionale, criterii sau indicatori diferiţi de cei prevăzuţi de 
standardele minimale naţionale, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, potrivit art. 
219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 
 

  CAPITOLUL II – Scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare 
 

 Art. 6. (1) USAMVCN organizează concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare 
pe perioadă determinată/nedeterminată numai dacă acesta este declarat vacant. 
(2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii întocmit anual, sau 
dacă este vacantat pe parcursul anului universitar. 
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(3) Postul se vacantează printr-una dintre următoarele modalităţi: a) prin încetarea contractului de 
muncă, conform legislaţiei; b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul 
USAMVCN, ca urmare a câştigării unui concurs. 
(4) Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post 
ocupat într-un post de rang superior. 
 
Art. 7 (1) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către directorul 
departamentului sau şcolii doctorale în structura căruia se află postul, printr-un referat avizat de 
Consiliul Departamentului/Consiliul Școlii Doctorale/Consiliul Facultăţii/ Consiliul Cercetării, 
Dezvoltării, Inovării. 
(2) Referatul privind scoaterea la concurs a unui post didactic şi de cercetare pe perioadă 
nedeterminată/determinată va cuprinde obligatoriu descrierea postului vacant, descrierea 
atribuţiilor aferente acestui post, precum şi o notă de fundamentare care va specifica oportunitatea 
ocupării postului din perspectiva strategiei de dezvoltare a departamentului/şcolii doctorale şi a 
resurselor financiare disponibile.  
(3) Referatul directorului de departament și extrasul procesului-verbal al ședinței de departament, 
prin care se aprobă propunerea de scoatere la concurs a postului, în baza justificării sustenabilităţii 
didactice/cercetare și financiare pe următorii trei ani. 
(4) Referatul decanului şi extrasul procesului verbal al ședinţei Consiliului Facultăţii din care să 
rezulte că postul respectiv este promovat în strategia de dezvoltare a resursei umane, pregătirea 
profesională minimă a candidaţilor (domeniul/domeniile de licență dovedite prin diplomă de 
licenţă) precum şi domeniul în care candidaţii trebuie să îndeplinească standardele minimale. 
(5) Lista posturilor propuse pentru scoaterea la concurs va fi avizată de Consiliul de Administrație 
a USAMVCN și aprobată de Senatul USAMVCN. 
 
Art. 8 (1) USAMVCN poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea postului scos la concurs de către 
Ministerul educației, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
Posturile scoase la concurs pe perioadă determinată se stabilesc după aceeași procedură și sunt 
avizate de Consiliul de Administrație a USAMVCN și aprobate de Senatul universitar. 
(2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, USAMVCN transmite 
Ministerului educației următoarele documente: 
a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi ştampilată de 
Rectorul universităţii; 
b) extrasul din statul de funcţii care conţine posturile scoase la concurs, semnat de Rector, decan 
şi directorul de departament sau directorul şcolii doctorale; 
c) în cazul posturilor didactice, declaraţia pe propria răspundere a Rectorului USAMVCN care 
atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline 
din planurile de învăţământ ale specializărilor/programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca 
formă de învăţământ şi localitate de desfăşurare; 
d) metodologia de concurs a USAMVCN. 
(3) Transmiterea către Ministerul educației a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizează obligatoriu, în primele 30 de 
zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar. 
(4) Ministerul educației verifică structura posturilor, în raport cu prevederile legale în vigoare. 
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(5) Declanşarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs. 
(6) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se organizează de către 
USAMVCN, fără a fi necesar avizul MEC și publicarea lor în Monitorul Oficial. 

  
CAPITOLUL III – Anunţul public privind organizarea concursului 
  
Art. 9 (1) Anunţurile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare se publică 
prin următoarele modalităţi: 
a) pe pagina principală a site-ului web al universităţii; 
b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul educației; 
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
(2) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data 
desfăşurării primei probe de concurs. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice 
înaintea desfăşurării primei probe de concurs. 
(3) USAMVCN şi Ministerul educației pot anunţa concursurile prin orice mijloace suplimentare, 
inclusiv prin publicarea în mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-
uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea. 
(4) Pagina web a concursului administrată de Ministerul educației este http://jobs.edu.ro/. 
(5) Pe pagina web a universității dedicată concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. 
(2), cel puţin următoarele informaţii: 
a) descrierea postului scos la concurs; descrierea postului va fi făcută în termeni cuprinzători, care 
corespund nevoilor reale ale universităţii, avându-se în vedere să nu se limiteze, în mod artificial, 
numărul potenţialilor candidaţi (HG 457/2011 art. 4, lit. 5); 
b) atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile de 
activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare; 
c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării; 
d) calendarul concursului; 
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori 
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv; 
f) descrierea procedurii de concurs; 
g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs; 
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs; 
(6) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător 
ştiinţific gradul II şi cercetător științific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză; 
 
Art. 10  Pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al universităţii vor fi publicate, cel mai 
târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare 
dintre candidaţii înscrişi şi cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, 
următoarele: 
a) curriculum vitae; 
b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale. 
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CAPITOLUL IV – Condiţii pentru înscrierea la concursul de ocuparea posturilor didactice 
şi de cercetare 
  
 Art. 11 (1) Condiţiile minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea 
posturilor didactice la USAMVCN sunt: 
 
(2.1) Pentru funcţia de asistent universitar, angajat pe perioadă nedeterminată, sunt necesare 
cumulativ: 
a)  media aritmetică minim 8.00 a anilor de studii de la învățământul de licență; 
b)   deţinerea diplomei de doctor; 
c)  deținerea certificatului de absolvire a Departamentului de pregătire a personalului didactic în 
învăţământ, nivelul II; 
d) minim un articol publicat în revistă ISI cu factor de impact, în calitate de prim autor/autor 
corespondent/ultim autor, în domeniul de specialitate al postului și trei articole ştiinţifice publicate 
în reviste BDI, în domeniul de specialitate al postului. Cele trei articole BDI, minim necesare, pot 
fi echivalate cu o lucrare publicată într-o revistă ISI cu factor de impact. 
(2.2) Pentru funcţia de asistent universitar, angajat pe perioadă determinată, este necesar 
obţinerea statutului de student – doctorand sau deţinerea diplomei de doctor, precum şi îndeplinirea 
standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de Senatul universitar, 
prevăzute la art. 4.1 art. 11 (2.1), fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii; 
 
(3) Pentru funcţiile de lector universitar/şef de lucrări sunt necesare cumulativ următoarele 
condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b)  deținerea certificatului de absolvire a Departamentului de pregătire a personalului didactic în 
învăţământ, nivelul II; 
c)  minim două articole publicate în reviste ISI cu factor de impact în calitate de prim autor/autor 
corespondent/ultim autor și șase articole ştiinţifice publicate în reviste BDI, în domeniul de 
specialitate al postului. Cele șase articole BDI, minim necesare, pot fi echivalate cu două lucrări 
publicate în reviste ISI cu factor de impact, altele decât cele două articole raportate la criteriul 
minimal. 
d)  calitatea de autor/coautor la un îndrumător de lucrări practice/manual didactic/carte ştiinţifică, 
în conformitate cu disciplinele din structura postului scos la concurs, avizat de Consiliul Didactic 
al USAMVCN sau de către Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării al USAMVCN, după caz. 
Această condiție minimă se aplică posturilor aferente domeniilor care nu au prevăzută în 
standardele minimale naționale această cerință. 
 
(4) Pentru funcţia de conferenţiar universitar sunt necesare cumulativ următoarele condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 
din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, respectiv cele 
specificate pentru conferirea titlului de conferențiar universitar/cercetător principal II, aprobate 
prin Ordin de Ministru MEN, potrivit Art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, specifice 
domeniului postului; 
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c) calitatea de unic ori prim autor la cel puțin un manual didactic, inclusiv format electronic, în 
conformitate cu disciplinele din structura postului scos la concurs, avizat de Consiliul Didactic al 
USAMVCN. Această condiție minimă se aplică posturilor aferente domeniilor care nu au 
prevăzută în standardele minimale naționale această cerință; 
d)  calitatea de responsabil al unui grant/proiect de cercetare câștigat prin competiție este 
recunoscută doar atunci când, pe parcursul derulării grantului/proiectului de cercetare, directorul 
de grant/proiect de cercetare a fost angajat al unei alte instituții beneficiare; 
 
(5) Pentru funcţia de profesor universitar sunt necesare cumulativ: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b)   calitatea de conducător de doctorat; 
c) îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 
din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, respectiv cele 
specificate pentru conferirea titlului de profesor universitar/cercetător principal I, aprobate prin 
Ordin de Ministru MEN, potrivit Art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, specifice domeniului 
postului; 
d)  calitatea de unic ori prim autor la cel puțin două manuale didactice, inclusiv format electronic, 
în conformitate cu disciplinele din structura postului scos la concurs, avizat de Consiliul Didactic 
al USAMVCN. Această condiție minimă se aplică posturilor aferente domeniilor care nu au 
prevăzută în standardele minimale naționale această cerință; 
e) calitatea de responsabil al unui grant/proiect de cercetare câștigat prin competiție este 
recunoscută doar atunci când, pe parcursul derulării grantului/proiectului de cercetare, directorul 
de grant/proiect de cercetare a fost angajat al unei alte instituții beneficiare. 
 
Art. 12.(1) Pentru înscrierea la concursul în vederea ocupării unei funcţii de cercetare este 
necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 1/2011. 
Art. 121  Condiţii pentru înscrierea la concursul de ocuparea posturilor de cercetare 
(2) Pentru funcţia de asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare 
cumulativ următoarele condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b) specializare în concordanţă cu domeniul postului pentru care candidează, specializare atestată 
prin diplomă de licenţă sau echivalent; 
c) minim două articole în reviste ISI cu factor de impact, în calitate de prim autor/autor 
corespondent / ultim autor, în domeniul de specialitate al postului.  
 
(3) Pentru funcţia de asistent de cercetare angajat pe perioadă determinată este necesară obţinerea 
statutului de student - doctorand sau deţinerea diplomei de doctor, precum şi îndeplinirea 
standardelor de ocupare a posturilor ştiinţifice, specifice funcţiei, aprobate de Senatul universitar, 
prevăzute la articolul 4.3, alineatul 2, art. 121 (2)  fără impunerea unor condiţii de vechime, 
conform legii. 
 
(4) Pentru funcţia de cercetător ştiinţific sunt necesare cumulativ următoarele condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b) specializare în concordanţă cu domeniul postului pentru care candidează, specializare atestată 
prin diplomă de licenţă sau echivalent; 
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c) minim două articole în reviste ISI cu factor de impact, în calitate de prim autor/autor 
corespondent /ultim autor  în domeniul de specialitate al postului.  
d) 4 minim trei articole ştiinţifice publicate în reviste BDI, ca prim autor/autor corespondent/ ultim 
autor, în domeniul de specialitate al postului. Cele trei articole BDI minim necesare pot fi 
echivalate cu o lucrare publicată într-o revistă ISI cu factor de impact la care autorul are calitatea 
de prim autor /autor corespondent/ ultim autor. 
 
(5) Pentru funcţia de cercetător ştiinţific gradul III sunt necesare cumulativ următoarele condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b)   specializare în concordanţă cu domeniul postului pentru care candidează, specializare atestată 
prin diplomă de licenţă sau echivalent; 
c)   minim trei articole publicate în reviste ISI cu factor de impact, în calitate de prim autor /autor 
corespondent/ultim autor și un articol publicat în revistă ISI cu factor de impact în calitate de 
coautor; 
d) minim șase articole ştiinţifice publicate în reviste BDI, ca prim autor/autor corespondent/ ultim 
autor în domeniul de specialitate al postului. Cele șase articole BDI minim necesare pot fi 
echivalate cu 2 lucrări publicate în reviste ISI cu factor de impact la care candidatul are calitatea 
de prim autor /autor corespondent, altele decât articole raportate la criteriul minimal. 
e)   calitatea de membru al echipelor de cercetare în două granturi de cercetare. 
 
(6) Pentru funcţia de cercetător ştiinţific gradul II sunt necesare cumulativ următoarele condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice 
funcţiei, aprobate prin Ordinul Ministrului 6129/15.02.2017 potrivit Art.219 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 1/2011; 
c) specializare în concordanţă cu domeniul postului pentru care candidează, specializare atestată 
prin diplomă de licenţă sau echivalent; 
d) calitatea de responsabil la un grant/proiect de cercetare câștigat prin concurs este recunoscută 
doar atunci când, pe parcursul derulării acestuia, directorul de grant/proiect de cercetare a fost 
angajat al unei alte instituții beneficiare. 
 
 (7) Pentru funcţia de cercetător ştiinţific gradul I sunt necesare cumulativ următoarele condiții: 
a)   deţinerea diplomei de doctor; 
c) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice 
funcţiei, aprobate prin Ordinul Ministrului 6129/15.02.2017 potrivit Art.219 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 1/2011; 
d)  specializare în concordanţă cu domeniul postului pentru care candidează, specializare atestată 
prin diplomă de licenţă sau echivalent; 
e) calitatea de responsabil la un grant/proiect de cercetare câștigat prin concurs este recunoscută 
doar atunci când, pe parcursul derulării acestuia, directorul de grant/proiect de cercetare a fost 
angajat al unei alte instituții beneficiare. 
  
CAPITOLUL V – Înscrierea la concurs 
  
Art. 13 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare, 
candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente în format tipărit: 



8 

a) cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o 
declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 
b) acord de prelucrare a datelor personale - formular standardizat; 
c) copia cărţii 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 cărții de 
identitate ori paşaportului, semnată de candidat; 
d) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea 
numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, semnată de candidat; 
e) certificatul de cazier judiciar al candidatului valabil la momentul înscrierii la concurs; 
f) diplomele de bacalaureat, licenţă, de master (dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, însoţite de 
foile matricole/suplimentele la diplomă, sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt 
recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora. Actele de studii 
menționate vor fi prezentate în original şi în fotocopie la secretarul şef, pentru certificarea 
conformităţii cu originalul. 
g) fotocopii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 
h) curriculum vitae al candidatului; 
i) lista de lucrări ale candidatului care corespunde îndeplinirii standardelor minimale; însoțită de 
formatul printat a lucrărilor (ISI, BDI) minime necesare. Lucrările vor fi depuse la dosar ca şi 
anexă. 
j) fotocopie după coperta cărților depuse la dosar. De asemenea, cărţile vor fi depuse la dosar ca 
şi anexă, însoțite de avizul Consiliului Didactic sau al Consiliului Cercetării Dezvoltării și Inovării 
(unde este cazul – cărțile scrise după anul 2012 de către candidații care provin din USAMVCN); 
k) documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare 
obţinute prin competiţie sau în granturile de cercetare și consultanță. Pentru granturile de cercetare 
și consultanță se atașează suplimentar, extrasele de cont ca dovadă a încasării sumelor menționate 
în contract, eliberate de Departamentul Economic  al USAMV CN; 
l) raportul Wos (Web of Science) cu citările articolelor (citation report); 
m) documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice; 
n) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe 
maximum o pagină pentru fiecare limbă; 
o) fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de 
verificare este completată şi semnată de către candidat; 
p) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, 
în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre 
principalele criterii de departajare a candidaţilor; 
r) scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorului de departament/instituţiei în 
care candidatul a fost ori este angajat sau a fost înmatriculat ca student. Candidaţii la posturile de 
conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II, cercetător ştiinţific 
gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor 
personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare USAMVCN, care au 
acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. 
s) certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de Competențe Transversale a 
USAMVCN sau de altă instituție abilitată pentru minimum o limbă de circulaţie europeană şi 
internaţională (engleză) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea 
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se aplică la toate funcțiile didactice și de cercetare și face referire la nivelul de competență de 
minim B1. 
Pentru cadrele didactice care au în structura postului ore care se predau la specializările care se 
derulează în limbi străine (engleză, franceză), nivelul de competenţă minim acceptat este B2. 
Astfel, certificatul lingvistic de nivel minim B2, prezentat de candidat, trebuie să se încadreze într-
una din următoarele situații: (i) certificat internațional FCE, CAE, TOEFL, IELTS sau ECL 
(pentru limba engleză) sau DELF/DALF sau CTF (pentru limba franceză); (ii) certificat emis de 
un centru de limbă acreditat EAQUALS (conform listei disponibile la 
https://www.eaquals.org/our-members/accredited-members); (iii) certificat emis de un centru 
lingvistic din cadrul unei facultăți care are program de studii de specialitate (engleză, franceză) 
acreditat. 
ș) fotocopie după certificatele de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic 
în învăţământ, nivelul I și nivelul II (pentru posturile de asistent și șef de lucrări), însoțite de foile 
matricole/suplimente la diplomă. Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire 
studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția 
de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii 
disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică 
la specialitatea înscrisă în diploma de licență/absolvire (Legea nr. 1/2011, Art. 238); 
t) fotocopie după atestatul de abilitare (pentru postul de profesor universitar); 
ț) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar află în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 
situaţii de incompatibilitate; 
u) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs; 
v) trei adeverințe medicale eliberate de 3 medici specialiști sau primari (în specialitățile 
neurologie, psihiatrie, ORL) prin care este atestată lipsa unor afecțiuni incompatibile cu domeniul 
postului, precum şi adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru angajare. Adeverințele vor 
fi valabile în momentul înscrierii la concurs; 
x) La dosarul de concurs se ataşează un CD/DVD sau memory stick  cu întreg conţinutul acestuia, 
scanat, în vederea transmiterii către comisia de concurs. CD/DVD sau memory stick mai trebuie 
să cuprindă: 

(i) Fişa de verificare (în format Excel, conform formularului de îndeplinire a standardelor 
minimale CNATDCU); 
(ii) Documente care să ateste îndeplinirea standardelor minimale. 
(ii) Lista completă a lucrărilor şi lucrările ISI şi BDI (lista lucrărilor în format word, iar 
articolele în format pdf); 
(iii)  Curriculum vitae al candidatului. 
 

 Art. 14 Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă informaţii referitoare la: 
a) studiile efectuate şi diplomele obţinute; 
b) experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 
c) proiectele de cercetare-dezvoltare în care a fost membru sau pe care le-a condus ca 
director/responsabil de proiect, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării 
şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 
d) premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului; 
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e) apartenenţa la societăţi ştiinţifice, calitatea de membru în boardul unor societăţi profesionale şi 
ştiinţifice, calitatea de membru în boardul unor reviste; 
f) cercetare în programe postdoctorale şi specializări postuniversitare; 
g) autoevaluarea gradului de cunoaștere a unei limbi străine. 
 
 Art. 15. Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel: 
a) lista lucrărilor considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 
proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii 
de lucrări prevăzute de prezentul articol; 
b) lista și copiile articolelor pe baza cărora candidatul demonstrează îndeplinirea standardelor 
minimale; 
c) teza sau tezele de doctorat (rezumat în limba română și în limba engleză câte 1 pagină); 
d) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală; 
e) cărţi şi capitole în cărţi; 
f) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 
g) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; 
h) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice; 
 
Art. 16 (1) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II 
trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi 
din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare USAMVCN, care au acceptat să 
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. 
(2) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă 
în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul 
respectiv din străinătate care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la 
calităţile profesionale ale candidatului. 
 
Art. 17 Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Secretar șef universitate, cu 
confirmarea primirii. 
 
Art. 18 (a) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este 
certificată prin avizul oficiului juridic al USAMVCN, cu respectarea prevederilor HG 457/2011 
art.6, cu modificările și completările HG 883/2018, privitoare la situaţiile de incompatibilitate, pe 
baza verificării informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la Art.13 alin. (1). lit. ț) u) şi a altor 
documente necesare înscrierii la concurs. 
(b) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale. 
(c) Pentru obținerea avizului direcției juridice fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu  privire 
la verificarea informațiilor din fișa de verificare a standardelor minimale ale universității. Această 
rezoluție este stabilită de către Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor minimale; Comisia 
va fi numită prin decizia Rectorului la propunerea Consiliului de Administrație pentru fiecare 
sesiune de concursuri. 
(d) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată 
prin avizul oficiului juridic al instituţiei de învăţământ superior, în baza rezoluției de la alineatul 
(c) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs. 
(e) Avizul este comunicat candidatului in maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minim 5 
zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. 



11 

  
 
CAPITOLUL VI – Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor 
  
Art. 19 (1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs se face după publicarea anunţului de 
scoatere la concurs a postului în Monitorul Oficial. 
(2) Componenţa comisiei de concurs include membri titulari şi supleanţi. 
(3) Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri 
pentru componenţa nominală a comisiei de concurs, cu respectarea următoarelor condiţii: 
a) Membrii acestor consilii care se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 
la Art.6, nu pot face propuneri şi nu pot deveni membrii ai comisiei de concurs. 
b) Persoanele propuse în comisia de concurs îşi vor prezenta în scris acceptul de participare ca 
membru al comisiei de concurs care va include şi declaraţia pe proprie răspundere de lipsă a 
situaţiilor de incompatibilitate, aşa cum sunt prevăzute de HG 457/2011 la Art.6. Declaraţia va fi 
depusă la dosarul de concurs după încheierea înscrierii candidaților. 
(4) Componenţa comisiei de concurs este propusă de decanul facultăţii, pe baza propunerilor 
prevăzute la alin. (3), şi este avizată de consiliul facultăţii. Dacă decanul se află în situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 la Art.6, anunţă acest lucru şi se abţine de la vot. 
(5) Componenţa nominală a comisiei de concurs însoţită de avizul consiliului facultăţii este 
transmisă Senatului universitar şi supusă aprobării acestuia. Membrii consiliilor facultăţilor şi 
membrii Senatului care se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 la Art.6, 
anunţă acest lucru şi se abţin de la vot. 
(6) În urma aprobării de către Senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a 
Rectorului. 
(7) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei Rectorului, decizia este transmisă 
Ministerului educației iar componenţa nominală a comisiei de concurs este publicată pe pagina 
web a concursului; în cazul posturilor de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător 
ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I, componenţa comisiei este publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
(8) În vederea stabilirii componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor se parcurge aceeași 
procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs. 
(9) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor. 
(10) În urma aprobării de către Senatul universitar, comisia de soluționare a contestațiilor este 
numită prin decizie a Rectorului. 
(11) Departamentele propun cel puțin câte o comisie de soluționare a contestațiilor pentru fiecare 
sesiune de concurs. 
 
Art. 20 (1) Comisia de concurs este formată din 5 membri titulari, incluzând preşedintele acesteia 
şi minimum 3 membri supleanţi, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii 
apropiate. 
(2) În cazul indisponibilităţii participării preşedintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, 
preşedintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiţi cu 
membrii supleanţi. 
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei 
este validă dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai acesteia. 
(4) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele comisiei. 
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(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituției de învăţământ superior, din ţară 
sau din străinătate. 
(6) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific 
gradul I sau cercetător ştiinţific gradul II, cel puţin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara 
instituţiei care organizează concursul, din ţară sau din străinătate. 
 (7) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă titlul didactic sau de cercetare superior ori cel 
puţin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească 
standardele universităţii corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute la 4.1 și 4.2. art. 11 
și art. 12. 
(8) În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de 
cercetare ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice ori de cercetare din ţară se face prin 
aprobarea de către Senatul universitar a participării persoanei invitate pentru a face parte din 
comisia de concurs. 
(9) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii, conform metodologiei proprii: 
(a) directorul departamentului sau conducătorul şcolii doctorale în care se regăseşte postul; 
(b) decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte postul; 
(c) un cadru didactic titular în universitate specialist în domeniul postului sau într-un  domeniu 
apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului respectiv al consiliului 
facultății care organizează concursul.        

  
CAPITOLUL VII – Incompatibilităţi în procesul de concurs 
 
Art. 21. (1) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 
a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidaţi; 
b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt 
subordonate ierarhic candidatului; 
c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care 
reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale; 
 (2) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care: 
a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs; 
b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs; 
c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; 
d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.  
 
CAPITOLUL VIII – Concursul 
 
Art. 22 Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi de către 
universitate la susţinerea probelor de concurs, conform calendarului publicat pe pagina web a 
USAMVCN. 
 
Art. 23 (1) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: 
a) nivelul cunoştinţelor ştiinţifice, abilităţile practice în domeniu, precum şi relevanţa şi impactul 
rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 
c) competenţele didactice ale candidatului pentru posturile care prevăd activităţi didactice; 
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d) capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele şi rezultatele sale către mediul economic sau 
social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în 
funcţie de specificul domeniului candidatului; 
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la 
concurs. 
(2) Comisia de concurs are obligația de a verifica și constata îndeplinirea de către candidat a 
standardelor minimale ale universității. 
 
Art. 24 Competenţele profesionale ale candidaţilor se evaluează de către comisia de concurs pe 
baza dosarelor de concurs şi, adiţional, prin probe de concurs. 
 
Art. 25  Pentru toate posturile pe perioadă nedeterminată/determinată, prima probă de concurs este 
obligatoriu reprezentată de o prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă 
cele mai semnificative rezultate profesionale şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Această 
probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. 
Universitatea anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe, cu 
cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei. 
 
Art. 26 Pentru posturile pe perioadă nedeterminată/determinată de asistent universitar, asistent în 
cercetare şi cercetător: 
a) proba a doua de concurs este o probă teoretică orală, pe bază de bilet extras care conţine 2-3 
subiecte din tematica anunţată; candidatul va avea la dispoziţie o oră de pregătire după care va 
prezenta oral subiectele, în faţa comisiei. 
b) proba a treia de concurs este o probă teoretică scrisă, pe bază de bilet extras care conţine 2-3 
subiecte din tematica anunţată; candidatul va avea la dispoziţie o oră pentru redactarea subiectelor; 
lucrarea se preia de comisie și se notează. 
c) proba a patra de concurs va fi reprezentată de o probă practică, specifică postului – studiu de 
caz, lucrare practică cu studenţii, analiză etc. Subiectele lucrărilor practice cu studenții, cu tematică 
prestabilită se anunță de președintele comisiei cu 24 de ore înainte de începerea concursului (prin 
e-mail sau prin afișara la avizierul facultății/ Institutului). Studiile de caz, analize și alte subiecte 
din domeniul medical veterinar se aleg înainte de începerea probei de concurs. 
Art. 27 Pentru posturile de şef de lucrări/lector şi cercetător ştiinţific gradul III: 
a) proba a doua de concurs este susţinerea publică pe durata a 50 minute a unui curs, respectiv a 
unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 72 ore înainte, din tematica concursului. 
b) proba a treia de concurs va fi reprezentată de o probă practică, specifică postului – studiu de 
caz, lucrare practică cu studenţii, analiză etc. Subiectele lucrărilor practice cu studenții, cu tematică 
prestabilită se anunță de președintele comisiei cu 24 de ore înainte de începerea concursului (prin 
e-mail sau prin afișara la avizierul facultății/ Institutului). Studiile de caz, analize și alte subiecte 
din domeniul medical veterinar se aleg înainte de începerea probei de concurs. 
 
Art. 28 Pentru posturile de conferenţiar şi profesor universitar precum şi de cercetător știinţific 
gradul II şi I, proba a doua de concurs constă în: 
a) susţinerea publică pe durata a 50 minute a unui curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui 
subiect anunţat cu 72 ore înainte, din tematica concursului. 



14 

b) pentru concursul pe posturile care conțin în structură activități didactice la linii de studii în limbi 
străine, această probă se va susține în limba străină respectivă. 
 
Art. 29 (1) Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. 
(2) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi profesionale, precum şi a calităţilor 
didactice, pentru posturile cu componentă didactică, ale candidaţilor. 
(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul 
care a întrunit cele mai bune rezultate. 
(4) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza referatelor 
de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă 
de comisie. 
(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de 
fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei. 
(6) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a 
universităţii şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită 
de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul facultăţii. 
(7) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a 
universităţii şi aprobă sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia 
de concurs nu poate fi modificată de Senatul universitar. 
 
Art. 30 Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către universitate, în urma 
aprobării rezultatului concursului de către Senatul universitar, se face prin decizia Rectorului, 
începând cu semestrul următor desfăşurării concursului. 
 
Art. 31 Pentru posturile didactice, pe perioada nedeterminată, decizia de numire şi de acordare a 
titlului universitar aferent de către instituţia de învăţământ superior, împreună cu raportul de 
concurs, se trimite de către universitate Ministerului educației şi Consiliului Naţional de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, în termen 
de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire. 
 
Art. 32 În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe 
persoane din instituţia de învăţământ superior urmează să se afle într-o situaţie de incompatibilitate 
conform Art.295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post şi acordarea titlului universitar 
sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai după soluţionarea 
situaţiei/situaţiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate 
se aprobă de Senat şi se comunică Ministerului educației în termen de două zile lucrătoare de la 
soluţionare. 
 
Art. 33 (1) Încălcarea prevederilor Art.295 alin. (3) şi (4) din Legea Educaţiei Naționale duce la 
invalidarea concursului şi la penalizarea celor vinovaţi. 
(2) Președinții comisiilor de concurs, directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi Rectorul 
răspund în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a 
posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în 
vigoare. În condiţiile constatării unor nereguli, Senatul universitar poate aplica sancţiuni mergând 
până la demiterea acestora. 
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Art. 34 În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu 
respectarea integrală a procedurii de concurs. 
 
Art. 35 Rezultatul concursului se publică pe pagina web a universității dedicată concursului, în 
termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului. 
 
Art. 36 Universitatea întocmeşte anual, până cel târziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu 
privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare. Raportul, însoțit de decizia Rectorului de numire pe post a candidaților 
care au promovat concursurile, este trimis, spre notificare, Ministerului de resort şi CNATDCU. 
 
 CAPITOLUL IX – Contestaţii 
 
Art. 37 Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale sau prevăzute 
în metodologia USAMVCN. Contestaţiile depuse de alte persoane decât candidaţii sunt înaintate 
Senatului spre soluţionare. 
 
Art. 38 În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea 
procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare 
de la comunicarea rezultatului.  
 
Art 39 Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura universităţii şi se 
soluţionează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare. 
 
Art. 40 Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuţii în 
procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, în 
funcţie de încadrarea faptei. 
 
CAPITOLUL X – Suplinirea activităţilor didactice 
 
 Art. 41 (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate 
de personalul didactic titular al universităţii ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, 
conform Legii 1/2011. 
(2) Studenţii doctoranzi pot fi angajaţi pe perioadă de maximum 5 ani şi pot efectua activităţi 
didactice în regim plata cu ora, în limita unei norme didactice minime de asistent universitar. 
3) În USAMVCN poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele funcţii: lector 
universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar. 
(4) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, prin invenţii, inovaţii, 
premii, publicaţii ştiinţifice, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferenţiari 
asociaţi invitaţi, se avizează de consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul facultăţii. 
(5) În raport cu necesităţile academice proprii, Senatul universitar poate aproba, pe o durată 
determinată, invitarea în cadrul universităţii a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti 
cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice 
universitare asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în 
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ţară, Senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în 
conformitate cu standardele naţionale şi ale universităţii. 
(6) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare şi 
microproducţie sau în alte unităţi pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, 
personal de cercetare asociat, inclusiv studenţi din toate cele 3 cicluri. 
 
Art. 42 Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din afara USAMVCN, 
se face numai prin concurs, organizat la nivelul departamentului, cu avizul Consiliului facultăţii şi 
aprobarea Senatului. 
 
Art. 43 Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat constă 
în analiza dosarului de concurs şi interviu.  
(1) Candidații trebuie să îndeplinească condițiile minime și obligatorii impuse pentru ocuparea 
posturilor didactice pe perioadă nedeterminată.  
(2) Interviul se realizează de către o comisie alcătuită din directorul de departament, în calitate de 
preşedinte, şeful disciplinei şi un cadru didactic titular cu grad didactic cel puţin la nivelul postului 
din concurs, în specialitatea postului sau specialitate înrudită.  
(3) În urma desfăşurării concursului se întocmeşte un proces-verbal, care se va anexa la dosarul 
candidatului, ce va fi înaintat Consiliului Facultății spre analiză şi avizare, respectiv Senatului spre 
aprobare. 
 
Art. 44 Dosarul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant de către un cadru didactic 
asociat va cuprinde: cererea candidatului, curriculum vitae detaliat,  lista de lucrări și copii ale 
actelor de studii. Pentru certificarea conformității cu originalul, actele de studii vor fi prezentate 
în original. 
 
Art. 45 (1) Angajarea cadrelor didactice asociate se face pe durata unui semestru sau a unui an 
universitar prin decizia Rectorului, iar remunerarea se face în funcţie de postul ocupat în regim 
plata cu ora. 
 (2) Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al USAMVCN 
din data de 14.03.2022 şi în ședința Senatului USAMVCN din data de 22.03.2022.  
 

  
 

                RECTOR                                                 PREȘEDINTE SENAT 
 Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI                            Prof. univ. dr. Viorel 

MITRE      
                                                                                                      
 
 
 
        VIZAT Direcția juridică, 
        Cons. juridic Silvia Mihali 
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Etapele concursului pentru ocuparea posturilor didactice - CALENDAR 

  

Nr. Etapa concurs Calendar Prevederi legale/repere 
temporale 

Responsabil 

1 Activități premergătoare. 
Actualizare metodologie de 
concurs RU 37 

  Aprobat 9.04.2013, actualizat 
22.03.2022 

Senat 

2 Anunţare tematică concurs, 
descrierea postului şi a 
atribuţiilor aferente (conf. 
Art.3.1.art. 9 al RU 37). 

  Se atașează fiecărui post odată 
cu înaintarea propunerilor de 
scoatere la concurs a posturilor 
vacante către Ministerul de 
resort 

Departamente, 
Directori de 
departament 

3 Publicare posturi scoase la 
concurs MO 

    Ministerul de 
resort 

4 Propuneri comisii concurs și 
comisii de soluționare a 
contestatiilor 

  După publicarea posturilor în 
MO – HG 457 Art. 22 

Consiliul 
departamentului 

5 Avizare comisii de concurs și 
comisii de soluționare a 
contestatiilor 

    Consiliile 
Facultăţilor 

6 Aprobare comisii de concurs 
și comisii de soluționare a 
contestatiilor 

    CA, Senat 

7 Decizie Rector, comunicare 
minister - comisii 

  2 zile lucrătoare de la semnarea 
deciziei - HG 457 Art. 22 

Secretar şef 
universitate 

8 Înscrierea Candidaţilor   Începe în ziua publicării în MO 
şi se încheie cu 15 zile înainte 
de prima probă - HG 457 Art.3 

Candidaţi 

9 Publicare şi comunicare la 
Ministerul de resort – 
metodologie, descriere 
posturi şi atribuţii aferente, 
tematică concurs 

  Cu cel puțin două luni înaintea 
desfășurării primei probe de 
concurs - HG 457 Art.3. 

Prorectorat 
Didactic / 

Secretar şef 
universitate 

10 Afişarea pe pagina web a 
candidaţilor – CV şi fişa de 
verificare 

  Maximum 5 zile lucrătoare de 
la data limită a înscrierii - HG 
457 Art.4 

Secretar şef 
universitate 

11 Publicarea calendarului şi 
locului de desfăşurare probe 

  Cu cel puţin 5 zile înainte de 
prima probă - HG 457 Art.21 

Președinți comisii 
de concurs 

12 Verificarea dosarelor de 
concurs 

    Direcția juridică 
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13 Verificarea dosarelor de 
concurs privind activitatea 
științifică și didactică 

    Consiliul 
științific, 

Consiliul didactic 

14 Comunicarea avizului 
Direcției juridice către 
candidat 

  48 ore de la emitere, minim 5 
zile înaintea primei probe de 
concurs – HG 457 Art.18 
completat cu HG 883/2018 

Direcția juridică 

15 Transmiterea către candidați 
a invitației de participare la 
susținerea probelor de 
concurs 

  HG 457 Art.19 Prorectorat 
didactic/ 

Secretariat 
general 

16 Susţinerea probelor     Comisii concurs 

17 Elaborarea rapoartelor de 
concurs 

    Comisii de 
concurs – 
președinţi 

18 Contestaţii ale candidaţilor 
către comisiile de soluționare 
a contestatiilor– registratura 
USAMVCN. 

  Minimum 3  zile lucrătoare – 
HG 457 Art. 1 și HG 884/2018 

Candidaţi – 
Comisii de 

soluționare a 
contestatiilor 

19 Avizarea rapoartelor de 
concurs – proceduri, 
contestaţii 

    Consiliile 
Facultăţilor 

20 Contestaţii ale altor persoane 
decât candidaţii către Senat – 
registratura USAMVCN. 

    Contestatari 

21 Aprobarea rapoartelor de 
concurs – proceduri, 
contestaţii 

    Senat 

22 Numirea pe post – Decizia 
Rectorului 

    Rector 

23 Publicare pe pagina Web şi 
comunicare la Ministerul de 
resort şi CNATDCU – 
rapoartele concursurilor şi 
deciziile de numire 

    Prorectorat 
Didactic / 

Secretar şef 
universitate 

  
 



















uNlvulst'lAlt.:A l)ti s t'ilN lti AGIII(:ot.ti sl MtI)lctNi Vti't'litilNi\ltri (:t.ul-NAPo( A

(l;rlcl lvl;rrrirslur .l'5,.100:172, (,lrri-Nirpor ;r, Iiorrrlrri;r
'lf i: +,1 0-li 7,1 -4 !2,0 I (1, Iax: i,1 t)' 21),1 -\') -1.7 t) 2

/0. z-oz z

in qedinla Consiliului F'acultalii
unanimitate de voturi propunerea
septembrie 2023 din partea Facultalii

usanrvcltrj.r'o

de $tiinla qi Tehnologia Alirnentelor a

pentru rnembrii comisiei de admitere
de $tiinla qi Tehnologia Alirnentelor.

)734? ftt
Citre,
Consiliul de Administrafie al USAMV din Cluj-Napoca
Senatul USAMV din Cluj-Napoca

Extras din Procesul Verbal

Inclreiat in data de 19.10.2022 cu ocazia Eedinlei Consiliului
Facultalii de $tiinJa qi Tehnologia Alirnentelor

fost avizatd cu
sesiunea iulie-

ASIST.DR. MARTI$ GEORGIANA SMARANDA -secretar

ASIST.DR. MICHIU DELIA -membru
ASIST. DR. SOCACIU MARIA - membru
TEI-I.ING. ROTARU MIHAIL - membru
SEF.LUCR.DR. FOGOROSI MELINDA - supleant
ASIST.DR. MURE$AN CARMEN -membru
CONF. DR. COMAN CRISTINA -membru
CONF.DR. LIIOPOLD LOREDANA - membru
CHIM. FETEA FLORINELA- membru
SEF. LUCR.DR. FARCA$ ANCA - supleant
CONF.DR. POP OANA - supleant
PROF.DR. MUNTEAN EDWARD- supleant

r ;;ff,il,; ?
'.- IEHNdllOGta 

^sT".Yy\f
u'Q/i.Y^g.P'*.t.q#rs













































1/7 

 

 
 

 

Aprobat, 

Rector, 

Prof. dr. Cornel Cătoi 
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Aspecte generale 
 CRID (Centrul de Resurse de Informare și Documentare) are rolul de a recunoaște și 

echivala rezultatele/activitățile obținute de către studenți în cadrul mobilităților de studiu 

și/sau practică din cadrul Programului Erasmus+ sau alte programe de mobilitate. 

 CRID functionează în temeiul dispoziției art. 147 alin 1 din Legea Educației Naționale 

1/2011 și a Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Sportului 3223/2012, art 11 cap 2 

“recunoașterea perioadelor de studii și plasament efectuate  în cadrul mobilităților Erasmus+” 

Precum si a transferurilor de la alte universitati. 

 În USAMV Cluj-Napoca, CRID este coordonat de către Prorectorul pentru Relații 

Internaționale și are în componența lui prodecanii academici, referentul din cadrul Biroului 

Erasmus+ (secretar CRID) și secretarul șef al universității. 

 Prorectorul cu Relații Internaționale, în calitate de Președinte CRID are următoarele 

responsabilități: 

- Coordonează activitatea Centrului de Informare și Documentare (CRID), 

- Răspunde de întreaga activitate a CRID în fața Senatului USAMV Cluj-Napoca, 

- Convoacă la întâlniri membrii CRID 

Prodecanii academici, în calitate de membrii CRID, au următoarele responsabilități: 

- Întocmesc catalogul de recunoaștere și echivalare pe baza documentelor primite de la 

Biroul Erasmus+, sau de la secretariatele facultăților, 

- Transmit Biroului Erasmus+ sau secretariatelor facultăților catalogul completat și 

validat (semnat), 

- Se consultă cu cadrele didactice titulare (în cazul mobilităților de studiu), 

- Comunică cu responsabilii academici pentru Programul Erasmus+ sau alte programe de 

mobilități, 

- Asigură legătura dintre studenți și cadrele didactice, 

- Participă la întâlnirile organizate de către Prorcetorul pentru Relații Internaționale. 
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Secretarul CRID are următoarele responsabilități: 

• Verifică documentația primită de la student, în vederea trimiterii dosarului către 

membrii CRID, 

• Întocmește procesele verbale/Minuta întâlnirilor CRID, 

• Transmite decanatelor/secretariatelor și studenților Hotarârea membrilor CRID, 

• Arhivează actele CRID, 

• Participă la întâlnirile organizate de către Prorectorul pentru Relații Internaționale, 

• Asigură legătura dintre studenți și membrii CRID. 

• Secretarul Șef are următoarele responsabilități:  

• Participă la întâlnirile organizate de către Prorectorul cu Relații Internaționale, 

• Verifică procesele verbale/minuta întâlnirilor CRID, 

• Asigură în timp util informarea membrilor asupra schimbărilor legislative care au 

legătură cu CRID. 

 

Acte necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor din 
mobilitățile Erasmus+ 
 

 Pentru ca rezultatele obținute de către student în mobilitatea Erasmus+ să poată fi 

recunoscute și echivalate, studentul Erasmus+ are responsabilitatea să trimită Biroului 

Erasmus+ următoarele documente:  

Pentru mobilitățile de studiu: 

• Transcript of records (catalogul cu rezultatele obținute), 

• Certificate of attendance (certificat care atestă perioada petrecută în mobilitate), 

• Cererea pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor. 

•  
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Pentru mobilitățile Erasmus+ de practică/traineeship/internship: 

• Monthly report (semnat de către tutorele/supervizorul de practică din 

universitatea/organizația gazdă), 

• Certificate of attendance (certificat care atestă prezența pe perioada 

mobilității), 

• În cazul în care studentul a efectuat gardă în cadrul mobilității de practică, 

acesta trebuie să prezinte o confirmare/adeverință în acest sens, 

• Pentru absolvenții care efectuează o mobilitate de practică nu se face echivalare 

și recunoaștereș; pentru aceștia, Biroul Erasmus+ emite o adeverință în care se 

menționează perioada, numărul de ore de practică precum și numărul ECTS aferent 

numărului de ore de practică. 

Studentii care efectueaza stagii de practica in cadrul Programului Erasmus nu sunt obligati sa 

incheie si conventia de practica pe care o incheie in mod normal cu facultatea in acest sens, 

learning agreement-ul (contractul de practica) inlocuieste conventia de practica. 

Fluxul documentelor 
 După primirea documentelor necesare recunoașterii și echivalării (documentele 

primite de la instituția gazdă pot fi aduse personal la birou sau trimise pe mail, catalogul de 

recunoaștere și echivalare va fi trimis pe mail, erasmus@usamvcluj.ro în format *.doc pentru a 

putea permite editarea acestuia), acestea sunt verificate de către referentul din cadrul Biroului 

Erasmus+ și trimise mai departe membrilor CRID care în cadrul întâlnirii completează și 

validează cataloagele. 

 Referentul Erasmus+ întocmește minuta/procesul verbal al întâlnirii și trimite 

studenților, secretariatelor si membrilor CRID rezultatele validate. 

 Secretariatele împreună cu membrii CRID au responsabilitatea de a contacta, dacă este 

cazul, cadrele didactice titulare pentru procesarea și trecerea notelor în cataloage. Un exemplar 

al catalogului de recunoaștere și echivalare în original este dat studentului, un exemplar în 

original este trimis secretariatelor (procesul verbal/minuta împreună cu cataloagele validate 

sunt trimise și scanat persoanelor vizate). 
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 Mobilitatea Erasmus+ va fi trecută în Suplimentul de Diplomă (pct 5.1). 

 

 În cazul în care un cadru didactic sau studentul nu este de acord cu decizia CRID, acesta 

trebuie să notifice în scris acest lucru, printr-o contestație adresată CRID care va raspunde în 

decurs de maxim 3 zile lucrătoare. 

 

Procedura de recunoaștere 
 Creditele ECTS se pot acorda în urma promovării examenelor sau pe baza numărului de 

ore de activitate pe care studentul le-a efectuat în cadrul mobilității de practică. Pentru 

mobilitatea de practică 1 ECTS este echivalent cu 25 de ore de activitate (conform ECTS Guide). 

 Echivalarea rezultatelor obținute de către studenți în mobilitatea Erasmus+ si a 

perioadelor petrecute in strainatate se bazează pe grila de echivalare a rezultatelor (publicată 

in Ordinul 3223 din 8 februarie 2012 i adoptată de către USAMV). 

 Procedura de echivalare a rezultatelor obținute se face în funcție de conținutul 

disciplinelor și nu după denumirea acestora, astfel: 

• Disciplinele promovate de către student și care sunt compatibile ca și conținut 

cu disciplinele din planul de învățământ USAMV sunt echivalate in integrum în anul 

academic corespunzător, 

• Disciplinele promovate de către student la instituția gazdă care nu sunt în 

planul de învățământ al USAMV Cluj-Napoca, vor fi recunoscute, prin menționarea 

titdenumirii, notei și numărului de credite aferent în Suplimentul de Diplomă, cu 

condiția ca acestea să fie promovate. 

 

Participarea studenților Erasmus la examinări: 
 Studentul Erasmus NU este considerat absent pe perioada mobilității Erasmus da că 

di n  cauza calendarului academic di fe r i t  al universității gazdă, studentul nu a putut 

susține  examenele la USAMV, nu a promovat una sau mai multe discipline, ce se regăsesc 
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în planul de  învățământ al USAMV sau dorește să obțină o notă mai mare, studentul întors din 

mobilitatea Erasmus+ are dreptul să: 

• Participe la examenele restante fără a plati taxă, în cadrul sesiunilor organizate de 

către USAMV, 

• Participe la mai mult de două măriri de notă în anul universitar curent și pentru 

disciplinele echivalate de CRID, chiar dacă nu sunt integraliști, 

• Nota finală pentru mobilitatea de practică se va da de către responsabilul de practică, 

ce are responsabilitatea să treacă nota acordată în catalog. În acest caz, în Suplimentul 

de Diplomă va fi trecută perioada și organizația gazda, respectiv țara. 

 

 În cazul în care studentul nu este mulțumit de nota echivalată de către CRID va contesta 

decizia în scris, iar in decurs de 2 zile lucrătoare va primi răspunsul. 

 

Întocmit, 

Simona Oros 

 

Avizat, 

Prorector Relații Internaționale, 

Prodecan academic Facultatea de Agricultura, 

Prodecan academic Facultatea de Horticultură și Afaceri în dezvoltare Rurală, 

Prodecan academic Facultatea de Șacadem și Tehnologia Alimentelor, 

Prodecan academic Facultatea de Zoothenie și Biotehnologii, 

Prodecan academic Facultatea de Silvicultură și Cadastru, 

Secretar șef, 





























































UNIVERSITATIi,A DE $TIINTE AGRICOLE $I
MEDTcTNA vrirERrNARA clu.l-Napoc,r

FACULTATEA DB $TIINTA $I TBHNOLOGIA ALIMENTELOR
Str. MAn[Stur. nr. 3-5. 400372. Clul-Napoca " Rourdnia

Tel.: 0264-596384 /int. I l8: [-'ax: 0264-593792
http://r'vrvrv. usamvolr-r j. ro

JYlf3 /r, to'bzz-

CItre,
Consiliul de Administrafie al USAMV din Cluj-Napoca
Senatul USAMV din Cluj-Napoca

NOTIFICARE,

V[ rugdrn s5 aprobali plata orelor din anul universitar 2022-2023. af'erente postului de

asistent IIlAl20 conformf statelor de funcfii, ale F STA titular asistent dr. Mure;an Lavinia
confbrm tabelului aldturat. deoarece titulara este in concediu de maternitate:

SEMESTRULl

NUME / PRENUME DISCIPLTNA SPECIALIZAREA

NR ORE

conventionale NR GRUPE sem 1 sem 2

MARTAU ADRIAN

0703030101
Biotehnologii
alimentare
(2022-2023)

Zl lngineria
produselor
alimentare 0.50 1. 1. 0

BORSA ANDREI

0702030108
Practicd de

specialitate
(2022-2023)

Controlul gi

expe rtiza
prod uselo r

alimenta re 1,07 1. 30 0

SEMESTRUL 2

NEMES AMALIA

0702010110
Chimia
alimentelor
(2022-2023)

Controlul gi

expertiza
prod uselor
a lime nta re 2.00 2 0 2

NEMES AMALIA

0701010110
Chimia
alimentelor
(2022-2023)

Tehnologia
prelucrdrii
prod uselor
aericole 2.00 2 0 2

NEMES AMALIA

0703010110
Chimia
alimentelor
(2022-2023)

Zl lngineria
produselor
alimenta re 2.00 2 0 2

FARCAS ANCA CORINA

0703020LL2
Aditivisi
ingrediente
in industria
alimentara 1

(2022-2023l,

Zl lngineria
produselor
a limenta re 1.00 1 0 2



TJNIVERSITATEA DE $TIINTE AGRICOLE $I

M EDICINA v ETERINARA clu'l-napoca
FACULTATEA DE STIINTA $I TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

Str'. M[naqtur . nr. 3-5. 400372' Liluj-Napoca ' RomArria

Tel.: 0264-596-184 /int l l8l Fax: 0264-593792

I otozozott+ |

I Roi,iui ,i I

I ingrediente I Controlul 5i

I in industria I exPertiza

I alimentara 1 | Produselor

FARCAS ANCA CoRlNn I lzozz-zoz:) I atimentare 1.00 0

1 0 1.

COMAN CRISTINA

0703010L07
Chimie
organicd 1

(2022-2023)

Zl lngineria
produselor
alimentare 0.50

BORSA ANDREI

07020301L7
Practica de

specialitate
(2022-2023]'

Controlul 5i

expertiza
produselor
alimentare 2.14 1. 0 60

0.79 1 0 Z',2

BORSA ANDREI

0702020L1.5

Practica de

domeniu
(2022-2023]|

Controlul 5i

expertiza
produselor
alimentare

V[ mul1umim,

Director dePartament SA,

Prof. dr. Ramona Suharoschi

n

Prof.
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