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Capitolul I.
Art.

1. Pot

fi

scoase la concurs pentru a

h

ocupate pe perioada determinatd posturile vacante sau

temporar vacante de asistent universitar, aga cum sunt ele prevdzute

in statul de funclii pentru anul

universitar in care postul este considerutvacant,

Art. 2. Propunerile posturilor care urmeazd sd fie
departament,

scoase

la concurs se fac de cdtre directorul de

cu aprobarea consiliului departamentului, cu justificarea necesitdlii acestora, sunt

aprobate la nivelul

facultlfii

de

c[tre Consiliul facultdlii qi sunt inaintate pentru aprobare Consiliului de

administralie al Universitdlii.

Capitolul
Art. 3. Anunful privind

II.

Scoaterea la concurs a posturilor

organizatea concursului se publicd cu cel pulin 15 zile inainte de data

stabilitd pentru prima probd a concursului, prin urmdtoarele modalitdti:
a) pe site-ul web al Universitdlii;

b) la avizierul UniversitSlii;
c) la sediul departamentului / facultdtii care scoate postul la concurs;
d) la sediul AJOFM.

Anunful va conline gi bibliografia de concurs pentru fiecare post scos la concurs, lista completd

a

documentelor care trebuie depuse, precum gi calendarul de desfdEurale a concursului.

Capitolul

III.

Condilii de inscriere la concurs

Art. 4. Se pot inscrie la concursul pe postul de asistent universitar (pe perioadd determinat[)
persoanele care indeplinesc cumulativ urmdtoarele condilii:

a) stipulate in Legea

ll20II privind ocuparea pe perioadd

determinatd a unui post de asistent

universitar;

b) posedd diploma de licen!6 conformd cu specializarea/domeniul postului scos la concurs;
c) pentru disciplinele care au corespondent

in

nomenclatorul de specialitdli

al Ministerului

Sindt[fii Publice, au calitatea de rezidentlspecialist/primar in specialitatea postului;
d) au statutul de student doctorand la IOSIID Universitatea din Oradea sau au titlul gtiinlific

de

doctor.

Art.

5. Dosarul de concurs va contine:

APRO3ATH

a) certificat de naqtere - copie;

b) certificat de c[sdtorie dacd numele este schimbat - copie;
c) diploma de bacalaureat - copie;
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d) diploma de studii superioare gi foaia matricold sau suplimentul la diplomd - copii;
e) confirmarea in specialitate ca medic rezident/specialisVprimar, dupd caz - copie;

f) adeverinla de student doctorand, in care sd fie precizate anul inmatriculSrii qi conducdtorul

de

doctorat - original, sau diploma de doctor - copie;
g) copie dupd cartea de identitate;
h) cazierjudioiar;

i) adeverinla medicald care sd ateste

j)

starea de sdndtate, eliberatd de medicul de familie;

cererea de inscriere la concurs cu avizul decanului gi al Biroului Juridic al

Universitilii;

k) curriculum vitae, care va cuprinde date personale, studiile urmate, activitatea profesionalS/
spitaliceascS, precum gi lista lucr[rilor publicate;

l) declarafie pe proprie rdspundere ci datele prezentate in CV sunt reale, sub sancliunea excluderii
din concurs dac[ se dovedesc neadevdrate;

m) acordul ca Universitatea din Oradea sd prelucreze datele cu caracter personal.

Art. 6. Perioada de inscriere la concurs

dureazd

5 zile de la momentul publicdrii posturilor

vacante.
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IV. Metodologia de evaluare

Art. 7, Ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadd determinatd

se face prin concurs.

Concursul constd in 2 probe:

a)

o probd scris6, de evaluare a cunogtinlelor de specialitate;

b)

un interviu.

Art. 8. Pentru proba scris6, la propunerea directorului de departament, consiliul departamentului
stabileEte tematica generald Ei bibliografia de concurs, care se publicd odatd cu publicarea anunlului

privind organizarea concursului. Comisia de concurs stabileqte numdrul de subiecte de pe un bilet
concurs (minim 3) Ei numdrul de bilete cu subiecte. Biletul de concurs pentru proba scrisd va

de

fi stabilit

prin tragere la sorfi, de cdtre un candidat (ales de catre comisie prin tragere la sorti), in ziua gi sala in
care se desfdgoard proba scrisd. Fiecare subiect se va nota cu note de la 1 la 10, dupd un barem stabilit
de comisie pe perioada desfdgurdrii probei scrise. Nota

final[ este media aritmeticd a notelor ob{inute

la fiecare subiect, calculatd cu doud zecimale, fbrd rotunjiri. Nota minimi de promovare a probei scrise
este 7,50.

Art.

9. La interviuitlcomisia va solicita candidatului sd igi expund cele mai semnificative rezultate

profesionale Ei planul de acliune pe perioada angajdrii, iar comisia evalueazd capacitatea didacticd de
inter-relalionare gi existenla cunogtinlelor debazd necesare ocupdrii postului pentru care candideazd.

El va contine in mod obligatoriu qi o

sesiune de

intreb[ri din paftea comisiei. Nota minimd
ernocrt'x lE9flIA
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de

plomovare a probei este de 7,50, rar nota finald (media aritmeticd a notelor la proba scris[ 9i interviu,
calculatd cu doud zecimale, fdrd rotunjiri) trebuie sd fie de minim 8,00.

Art. 10. Comisia de concurs

este alc[tuitd din

departament, ca pregedinte de comisie Ei

2

3 membri:

decanl prodecan

/

director de

cadre didactice de predare, propuse de consiliul

departamentului gi aprobate de consiliul facultdlii.

Art. 11. Dup[

finalizarea concursului, comisia redacteazd un raport al acestuia precizdnd

rezultatul concursului. Rezultatul concursului va
scos postul la concurs. Acest raport va

fi

afigat la sediul departamentului

/ facultillii

care a

fi inaintat spre aprobare consiliului facultdfii. Dupd aprobarea in

consiliul facultilii, decanul va transmite raportul rectorului pentru incheierea contractului de muncd pe
perioad[ determinatd dupd ce rezultatul concursului este aprobat de consiliul de administrafie qi validat
de senat.
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Art.12. Contestaliile

V. Contesta{ii

se depun la secretariatul

facultdlii in termen de 48 de ore de la comunicarea

rezultatelor concursului, Ele sunt solulionate la nivelul consiliului facultdlii
lucrdtoare de la inregistrarea acestora qi sunt definitive. Contestaliile pot

vicii

fi

in

termen de 3 zile

depuse doar cu privire la

de orocedurd.

Capitolul VI. Incompatibilitdti
Art. 13. Prevederile referitoare la incompatibilitdfl prevdzute in

Metodologia proprie a

Universitdlii din Oradea pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadd nedeterminatd sunt aplicabile
in totalitate qi la ocuparea posturilor pe perioadd determinatd.

Capitolul

VII.

Perioada de angajare

Art. 14. incadrarea pe perioadd determinati de cdtre Universitatea din Oradea a studenlilor
doctoranzi sau a delindtorilor

se face incepdnd cu

titlului gtiinlific de doctor, ca asistenJi universitari,

prima zi lucrdtoare a semestrului urmdtor suslinerii concursului, pdnd la sfhrqitul anului universitar,
doar pentru situaqia in care angajarea se realizeazd pe un post vacant integral din statul de funclii 9i nu
pentru fracliuni din post, Pentru fracliuni de post angajarca se rcalizeazd in regim de plata cu ora

;i in

calitatea de cadru didactic asociat, care nu face obiectul prezentului regulament.

Referitor la norma didactic[ a studenlilor doctoranzi gi a defindtorilor titlului gtiinlific de doctor
angajali ca asisten{i universitari pe perioadd determinatd, aceasta se stabileEte in conformitate cu
prevederile art. 287, alin. (22) din LEN: ,,Suma totald a orelor de muncd dintr-o normd didacticd sau de

APRO3
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sdpt6mdn6". Conducdtorii de structurd vor proceda la elaborarea figelor de post, anexd la contractul

individual rle muncd, conform reglementbrilor interne aprobate
elaborarea gi aprobarea statelor de funcfii,

in

care vor

fi

in

Procedura operafional[ pentru

incluse activitdli din categoriile A, B, C

(Anexa A,04 - Procedura operalionalb pentru elaborarea gi aprobarea statelor de functii), astfel incdt sd
se respecte condilia stabilitd

prin lege de 40 ore pe sdptdmdnd pentru contractul de muncd cu timp

integral de lucru.
Evaluarea studenJilor doctoranzi gi a delin[torilor titlului gtiinlific de doctor angajali ca asistenti
universitari pe duratd determinatd se va face in septembrie gi, in funclie de rezultatele ei, doctorandului

i

se poate

prelungi sau nu contractul pe perioadd determinatd pentru inci un an universitar, dar nu mai

mult de 3 ani in total.

Art. tr 5. Un asistent universitar angajat pe perioadd

determinatd,

ln baza referatului favorabil

fbcut de cdtre directorul de departament la sf6rEitul perioadei de angajare 9i cu aprobarea decanului qi a

consiliului de administralie, iEi poate prelungi perioada de angajare pentru incd un an (frrh a dep69i
ani) fbrd a mai

fi

3

necesard suslinerea concursului, in condiliile in care:

a) postul rdmdne vacant in statul de functii;

b)

c)

indeplineqte in continuare condiliile minimale prevdzute de att. 4;

pe perioada angajdrii asistentul a indeplinit criteriile minime de activitate profesionald

qi

qtiinlificb aqa cum sunt ele prevdztte in figele de evaluare anuali specificd postului de asistent
universitar.

Art. 16.

mai mare de 3 ani, conform prevederilor Codului muncii Ei ale art. 294 din Legea nt.
completdrile

Ei

fi

Durata totald a angajFnii pe perioadd determinat[ a unui asistent universitar nu poate

Il20ll

cu

modificdrile ulterioare.

Art.'11. Asistenfii universitari angaja\i pe perioadd determinatd care doresc sd candideze pe un
post pe perioadd nedeterminati o pot face in condilii egale de concurs ca 9i ceilalti candidati,
respectdnd prevederile Metodologiei proprii pe care

o are Universitatea din Oradea pentru ocuparea

posturilor pe perioadd nedeterminat[. Postul pe care acesta

il

ocup6 pe perioadd determinatd va putea

fi

scos la concurs doar in urma vacantdrii acestuia prin expirarea perioadei de angajare sau prin demisie.

Art. 18.

Posturile de asistent universitar ocupate pe perioad[ determinatd dupd intrarea in

vigoare a prezentului regulament nu pot

fi

transformate

in posturi de asistent universitar ocupate pe

perioadd nedeterminat6.

Art. 19. in

baza Legii

Il20l1 cu modificdrile gi completdrile ulterioare (L.E.N.),

personalul

didactic angajat pe post de asistent universitar cu contract individual de munci cu timp integral de
muncd pe perioad[ determinat[ este considerat personal didactic asociat.
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1.

Legea Educa{iei NaJionale

2.

HG nr. 68112011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Capitolul IX.
Regulamentul devine aplicabil incepdnd cu data aproblrii

in

qedinta de Senat a Universitdtii din

Oradea.
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