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Capitolul I.
Art. 1. Pot fi

scoase

la concurs pentru a fi ocupate pe perioadd determinat[ posturile vacante sau

temporar vacante de asistent universitar, aga cum sunt ele prevdzute

in statul de funcfii pentru

anul

universitar in care postul este considerat vacant.

Art,2. (1) Propunerile posturilor care trmeazd"

sd

fie

scoase

la concurs, cu justificarea necesitdlii

acestora, se fac de cdtre directorul de departament qi se supun avizdrii consiliului departamentului qi

consiliului facultdliilDPPD.

(2) Consiliul de Administratie aprobd scoaterea la concurs a posturilor propuse, pe
urmdtoarelor documente, transmise de cdtre facultdti/DPPD

o

baza

:

lista posturilor de asistent universitar vacante propuse pentru scoatere la concurs in vederea
ocupdrii pe perioadd determinatd, cujustificarea necesitSlii scoaterii la concurs a posturilor
respective, centralizatd,pe facultate, semnatd de decan (conform modelului din Anexa 1);

o copiile ,,conform cu originalul"
gi consiliului

.

ale proceselor verbale ale qedinlelor

consiliului departamentului

facult[lii, in care s-au avizatposturile respective;

fiqa postului tipizatdpentru fiecare post propus, semnatd de directorul de departament qi decan.

II. Scoaterea la concurs a posturil

Capitolul

Art. 3. Anunful privind organizarea concursului

se publicd cu cel

pufin

1

stabilitd pentru prima probd a concursului, prin urmdtoarele modalitSli:
Conf . univ. dr. Vaeil+Aurel

a) pe site-ul web al Universitdlii;

b) pe pagina web gi la sediul departamentului i facultd[ii carc scoate postul la concurs;
c) la AJOFM.

Anunlul va conjine

Ei

bibliografia de concurs pentru fiecare post scos la concurs, lista completd

a

documentelor care trebuie depuse, precum Ei calendarul de desftqurare a concursului.

Capitolul
Art. 4.

III. Condi{ii de inscriere la concurs

Se pot inscrie la concursul pe postul de asistent universitar pe perioadd determinatd

persoanele care indeplinesc cumulativ urmdtoarele condifii:

a)

cele stipulate in Legea

ll20lI

privind ocuparea pe perioadd determinatd

a

unui post de asistent

universitar;

b)

pentru disciplinele care au corespondent

in nomenclatorul de specialitd[i aI Ministerului

Slndtdlii Publice, au calitatea de medic rezident/specialist/primar in specialitateapostului;

c)

au statutul de student doctorand la IOSUD Universitatea din Oradea sau au

doctor;

titlul stiintific

de

d) persoanele care nu defin titlul qtiinJific de doctor trebuie sd respecte prevederile art. 301, alin.
(2) din Legeall20ll, adicd sd nu

fi

ocupat anterior, la Universitatea din Oradea, functia de

asistent universitar pentru o perioadd cumulatd mai mare de 5 ani.

Art. 5. Dosarul

de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane qi va confine:

a) certificat de naqtere

-

copie ,,confom cu originalul";

b) certificat de cdsdtorie, dacdnumele este schimbat
c) diploma de bacalaureat

-

-

copie ,,conform cu originalul";

copie ,,conform cu originalul";

d) diploma de studii superioare qi foaia matricold sau suplimentul la diplomd

- copii ,,conform cu

originalul";

in specialitate ca medic rezident/specialist/primar, dupd caz - copie ,,conform

cu

f) adeverinla de student doctorand, in care sd fre precizate anul inmatriculdrii gi conducdtorul

de

e) confirmarea

originalul";

doctorat - original, sau diploma de doctor

-

copie ,,conform cu originalul";

g) copie ,,conform cu originalul" dupd cartea de identitate;

h) cazierjudiciar;

i) adeverinla medicald care

j)

sd ateste starea de sdndtate, eliberatd de

medicul de familie;

cererea de inscriere la concurs, cu avizul: decanului, al Serviciului Resurse Umane (cu privire la

4lit. d) qi al Biroului Juridic al Universitdfii (conform modelului din Anexa2);
k) cuniculum vitae, care va cuprinde date personale, studiile urmate, activitatea profesionald/
respectarea art.

spitaliceascd, precum qi lista lucrdrilor publicate;

l) declaralie pe proprie rdspundere cd datele prezentate in CV sunt reale, sub sanctiunea excluderii
din concurs dacd se dovedesc neadevdrate;
m) acordul qi informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului din
Anexa 3).

Art. 6. Perioada

de inscriere la concurs dvreazd,S zile de la momentul

Capitolul

publicdrii posturilor vacante.

IV. Metodologia de evaluare

Art. 7. Ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadd determi
Concursul constd in 2 probe:

a) o probd scrisd,

de evaluare a cunoqtinlelor de specialitate;

b) un interviu.
Art. 8.

Pentru proba scris6, la propunerea directorului de departament,

stabilegte tematica generald gi bibliografia de concurs, care se

publicd

odatd,

cu publicarea anunlului

privind organizarea concursului. Comisia de concurs stabileqte'subiectele inziua concursului. Fiecare
subiect se va nota cu note de

la 1 la 10, dupd un barem stabilit de comisie. Nota finalb
J

este media

aritmeticd a notelor oblinute la fiecare subiect, calculatd cu doud zecimale, frrd rotuniiri. Nota minima
de promovare a probei scrise este 7,50.

Art.

9.

La interviu, comisia va solicita candidatului sd iqi expund rezultatele profesionale

semnificative qi planul de acfiune pe perioada angajdrii, iar comisia evalueazd capacitatea didacticd de
inter-relationare qi existenfa cunogtinfelor debazd,necesare ocupdrii postului pentru care candideazd,.

Interviul va conline in mod obligatoriu qi o sesiune de intrebdri din partea comisiei. Nota miniml de
promovare a probei este de 7,50,iar nota finalI (media aritmeticd a notelor la proba scrisd qi interviu,
calculatd, cu doud zecimale, fbr6

Art. 10.

rotunjiri) trebuie

sd

fie de minim 8,00.

Comisia de concurs este alcdtuitd din 3 membri: decan

/

prodecan

/

director de

departament, ca preqedinte de comisie qi doud cadre didactice titulare ale Universitdlii din Oradea.

Componenfa comisiei este propusd de cdtre Consiliul departamentului

qi aprobatd de Consiliul

facultdtiilDPPD. Se recomandd ca in componenfa comisiei sd fie gi 2 membri suplean{i.

Art. 11. Dupd frnalizareaconcursului, comisiaredacteazdunraport
concursului. Rezultatul concursului va

Acest raport va

fi

fi

al acestuiaprecizdnd,rezultatul

afiqat la sediul facultdliilDPPD care a scos postul la concurs.

inaintat spre aprobare Consiliului facultdfii/DPPD. Dupd avizarea in Consiliul

facultdfii/DPPD, decanul/directorul DPPD va transmite raportul rectorului in vederea avizdrir de c6tre
Consiliul de Administralie gi aproblrii de c6tre Senat qi, ulterior, pentru incheierea contractului de muncd
pe perioadd determinatd,

Capitolul V.
Art. 12. Contestaliile

Contesta(ii

se depun la secretariatul facultdgii/DPPD

/
U

in termen de
I

i lrl rj.'.lt

de la comunicarea rczultatelor concursului. Contestatiile sunt solutionate la.'njvelul"
facultdliilDPPD in termen de 3 zile lucrdtoare de la inregistrarea acestora, iar rczultatele contestatiilor
sunt definitive. Contestaliile pot

fi

depuse doar cu privire la

Capitolul
Art. 13.

Prevederile referitoare

vicii

de procedurd.

VI. IncompatibiHtff

la incompatibilitdli,

prevdzute

in

Metodologia proprie

a

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

Capitolul

VII.

Perioada de angajare

Att. 14. (1) Angajarea pe perioadd determinatd de cdtre Universitatea din
doctoranzi sau a defindtorilor titlului qtiinfific de doctor, ca asistenli universitari,

Orudea a studenfilor
se face incepAnd cu

prima zi lucrdtoare a semestrului urmdtor susfinerii concursului, pdnd la sfhrqitul anului universitar, doar

pentru situalia in care angajarea se realizeazd pe un post vacant integral din statul de funclii qi nu pentru

fracfiuni din post. Pentru fracfiuni de post angajarea se rcalizeazd in regim de plata cu ora gi in calitatea
de cadru didactic asociat, care nu face obiectul prezentului regulament.
(2) Referitor la norma didacticl a studenfilor doctoranzi gi a dejindtorilor

titlului Etiinfific

angajatr ca asistenli universitari pe perioad[ determinatd,, aceasta se stabilegte

de doctor

in conformitate

cu

prevederile art.287, alin. (22) din LEN: ,,Suma totald a orelor de muncd dintr-o normd didacticd sau de
cercetate, realizatd prin cumularea ponderilor activitafllor prevdzute
sdptdmAn6". Conducdtorii de structurd

la alin. (1), este de 40 ore pe

vor proceda la elaborarea figelor de post, anexd la contractul

individual de muncd, conform reglementdrilor interne aprobate
elaborarea qi aprobarea statelor de functii, in care vor

in Procedura

operafionald pentru

fi incluse activitdli din categoriile A, B qi C (Anexa

A.04 - Procedura operationald pentru elaborarea gi aprobarea statelor de funcfii), astfel incdt sd se
respecte condilia stabilitd prin lege de 40 ore pe siptdm6nd pentru contractul de muncd cu timp integral
de lucru.
(3) Evaluarea studenlilor doctoranzi qi adetindtorilor

titlului qtiinfific

de doctor angajati ca asistenli

universitari pe duratd determinatd se va face in septembrie qi, in funclie de rezultatele ei, contractul pe
perioadd determinatd se poate prelungi sau nu pentru incd un an universitar, cu respectarea duratei totale

a angajdrii prevdzute la art. | 6.

Art. 15. Un asistent universitar

angajatpe perioadd determinatd,,inbazareferatului favorabil

ftcut

de cdtre directorul de departament la sfdrqitul perioadei de angajare (luna septembrie) qi cu aprobarea

decanului qi a Consiliului de Administrafie, iqi poate prelungi perioada de angaj
ftr6" a mai

fi

necesard suslinerea concursului,

IN $EDINTA DE SE

in condiliile in care:

a) postul rdmdne vacantin statul de funclii;

b) indeplineqte in continuare condiliile minimale

c)

prevdzute de art.4;

pe perioada angajdrii, asistentul a indeplinit criteriile minime de acti

qtiinfificd, a$a cum sunt ele prevdzute

in fiqele de evaluare anual6 specifice postului de asistent

universitar.

Art.

16. (1) Durata totald a angajdrii pe perioadd determinatd a unui asistent universitar nu poate

mai mare de 3 ani, conform prevederilor Codului muncii gi ale art. 294, ahn. (3) din Legeanr.

fi

ll20II

cu completirile qi modificdrile ulterioare. Dacd persoana angajatd" ca asistent universitar are calitatea de

student-doctotand, durata totalh de angajarc pe perioadd determinatd poate

conform art.294, alin. (4) din Legea

Il20ll,

fi

de maximum 5 ani,

cu completdrile gi modificdrile ulterioare.

(2) in conformitate cu prevederile art. 301, alin. (2) dinl-egea ll2}ll,persoana care nu a obfinut

diploma de doctor nu poate ocupa funclia de asistent universitar pentru o perioadd cumulatd mai mare
de 5 ani, la Universitatea din Oradea. La implinirea acestui termen, contractul de muncd al persoanei
cauzd inc eteazd, d e drept.

in

Art. 17, Asistenlii universitari angajali pe perioadd determinatd care doresc sd candideze pe un
post pe perioadd nedeterminatd o pot face in conditii egale de concurs ca qi ceilalfi candidafi, respectdnd

prevederile Metodologiei proprii

a Universitdlii din Oradea pentru ocupareq posturilor pe perioadd

nedeterminatd.Postul pe care asistentul universitar

il

ocupd pe perioadd determinatd va putea

fi

scos la

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

Art. 18. (1) Contractul individual

de muncd pe perioadi determinatd, al unui asistent universitar,

incheiat inbaza unui concurs, la care au fost indeplinite standardele de ocupare specifice funcfiei de
asistent universitar pe perioadd nedeterminatd, se poate transforma

in contract individual de muncd pe

perioadd nedeterminatd, in conformitate cu prevederile art. 294, alin. (51) din Legeanr.

Il20lI.

(2) in acest scop, solicitantul va intocmi un dosar, care se transmite la Cabinetul prorectorului
responsabil cu managementul academic Ai care va confine:

.

cererea de transformare a contractului individual de muncd, avizatd,de directorul de departament
qi decan;

.

dovezile indeplinirii,la data organizdrii concursului pe perioadd determinatd, a standardelor de
ocupare a postului de asistent universitar pe perioadd nedeterminatd, conform

din Legea

nr.Il20ll,

art.30I, alin. (1)

art.11, alin. (2) din HG nr. 45712011 gi prevederilor Metodologiei proprii

de concurs pentru ocuparea posturilor didactice Si de cercetare vacante

in (Jniversitatea din

Oradea:

-

copie ,,conform cu originalul" a diplomei de doctor sau copie dupd Ordinul MEC privind
atribuirea titlului de doctor;

-

lista lucr[rilor publicate, in extenso sau in rezumat, in reviste de specialitate sau in volume

ale unor manifestdri qtiinfifice nafionale sau internalionale,
concursului de asistent universitar pe perioad[ determinatd

-

alte documente care fac dovada indeplinirii standardelor

-

pdn6,

Ia

data organizdrti

semnatd in original;

la data organizdrii concursului.

(3) Verificarea indeplinirii condifiilor se face de cltre comisia numitd prin decizia rectorului, in
conformitate cu art. 18, alin. (1) din HG nr. 45712011. Comisia va stabili, pentru fiecare caz analizat, o
rezolutie privind indeplinirea / neindeplinirea, la data organizdrii concursului, a standardelor specifice

functiei didactice de asistent universitar angajatpe perioadb nedeterminat6. Comisia va elabora un raport
care va conline rezolufiile adoptate pentru toate cazurile analizate.

(4) Raportul se inainteazd,ittvederea aprobdrii, Senatului Universitdlii din Oradea.
(5) Transformarcacontractului individual de munc6, pentru cazurile in care se constatdindeplinirea

condiJiilor legale, se face prin decizia rectorului,inbazaraportului aprobat de cdtre Senatul universitar.

Art. 19. inbazaLegiill20ll

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, personalul didactic angajat

pe post de asistent universitar cu contract individual de muncd cu timp in
determinatd este considerat personal didactic asociat.

Capitolul
1.

Legea Educa{iei Nafionale

VIII.

Documente de referin{fl

m.ll20l1 (LEN), cu modificirile

qi completdrile ulterioare

2. HG nr. 68112011 privind aprobarea Codului studiilor universitare

de doctorat

Capitolul IX. Dispozi(ii finale
Regulamentul devine aplicabil incepAnd cu data aprobdrii in qedinfa de Senat a Universitdtii din
Oradea.

Anexe
Anexa 1 - Lista posturilor de asistent universitar vacante propuse pentru scoatere la concurs in vederea
ocupdrii pe perioadd determinatd;
Anexa 2 - Cercre de inscriere la concurs;
Anexa 3 - Acord qi informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Progodinto:

Anexa 1
la Regulamentul privind ocuparea posturilor
de asistent universitar pe perioadd determinati

Lista posturilor de asistent universitar vacante propuse pentru scoatere
la concurs in vederea ocupdrii pe perioadi determinati
Facultatea

Nr.
crt.

Departamentul

Denumirea Pozilia

postului

in

SF

Structura postului

Justificare

Observatii*

2

J

+

Facultatea de Medicind qi Farmacie vapreciza, pentru fiecare dintre posturile care au

in structurd

discipline ce au corespondent in nomenclatorul de specialitd[i al Ministerului Sdnatdtii publice,
specialitatea pe care trebuie sd o aibd candidalii medici rezidenli/specialiqti/primari.

DECAN,

Anexa 2
la Regulamentul privind ocuparea posturilor
de asistent universitar pe perioadl determinatl

Aprobat
Rector,

Domnule Rector,

Subsemnatul/subsemnata.............
ndscut/d la
data de (zi, lund, an).............
in localitatea.
domiciliat/b in
localitatea
., s1r...........
or. ......: jud. ..........
bl. .......,
SC. .....", &p. ,......., etaj ........, telefon
...., act de identitate ..........., seria ......,
nr. ..........., eliberat de ............
......, la data de
v6 rog sd-mi aprobali
inscrierea

la concursul pentru ocuparea postului

determinat5,

vacant de asistent universitar pe perioadd

din

poz.

statul

din

Departamentului
de

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

de

funclii
cadrul

al

FacultdJii

...., Universitateadin Oradea.

Concursul a fost publicat pe site-ul Universitdlii din Oradea,laavizierul Universitdlii gi la sediul
departamentului care scoate postul la concurs.

Data.

Semndtura.

Citre
Conducerea Universitifii din Oradea

|

21. |\lov, 2o2o
L____.I

Prossdinle:

Aviz Decan,

Aviz S.R.U.,

Aviz Biroul Juridic.

Anexa 3
la Regulamentul privind ocuparea posturilor
de asistent universitar pe perioadl determinati

Acord qi informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a............
localitatea
judelul

domiciliat/a in
strada

nr. ...'......' bl. ........'., sc. .........., op. .........., posesor(oare) allacl

seria

n.r..............

eliberat

de

participantld la concursul organizat de cdtre Universitatea din Oradea, imi exprim acordul cu privire la
utiliza,rea gi prelucrarea de cdtre Universitatea din Oradea a datelor mele cu caracter personal, cuprinse

in documentele depuse pentru dosarul de concurs.
Sunt de acord ca numele qi prenumele meu sd fie utilizate pentru afiqarea listelor cu rezultatele
concursului.
Declar cd. am fost informat cu privire la toate drepturile mele conforrn ,,Regulamentului (UE)
2016/679 privind proteclia persoanelor /izice
personal

Si

in

ceea ce priveSte prelucrarea datelor cu caracter

privind liberq circulalie a acestor date", precum qi asupra faptului cd datele fumizate vor fi

tatate confidenfial, vor fi protejate, nu vor fi transmise cdtre nici o terfd parte dec6t in temei legal.
Acestea vor

fi

folosite in scopul organizdrii qi desftgurdrii concursului, cu respectarea tuturor

prevederilor legale. Numele qi prenumele, numdrul de telefon qi adresa de e-mail vor

fi

prelucrate qi

utilizate pentru informarea corespunzdtoare a candidatului/ei pe durata derul6rii proceselor de concurs.

Data:

Semndtura:
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