METODOLOGIE PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE ÎN INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANOCATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) În baza Ordinului de Ministru nr. 3482/2016, în temeiul HG nr. 44/2016,
posturile didactice sau de cercetare vacante, pe durată nedeterminată, în Institutul Teologic
Romano-Catolic Franciscan din Roman, se ocupă numai prin concurs public, după o
metodologie proprie a ITRCF, ținând cont de LEN 1/2011, revăzută și aprobată în 2016, prin
Ordinul de Ministru 3482/2016, care stabilește Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,
precum și de standardele minimale în vigoare pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
(2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit
anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar.
(3) Postul devine vacant printr-una dintre următoarele modalităţi:
a) prin încetarea contractului de muncă, conform legii;
b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul ITRCF sau din
afara acestuia, ca urmare a câştigării unui concurs.
(4) Postul devine vacant şi în cazul în care se retrage acordul Provinciei franciscane Sfântul
Iosif din România, ca urmare a unor abateri disciplinare şi doctrinare.
(5) Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui
post ocupat într-un post de rang superior.
Art. 2. Concursul are caracter public şi deschis.
Art. 3. (1) Funcţiile didactice din învăţământul superior sunt:
a) asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată;
b) lector universitar/şef de lucrări;
c) conferenţiar universitar;
d) profesor universitar;
(2) Funcţiile de cercetare-dezvoltare din învăţământul superior sunt:
a) asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată;
b) cercetător ştiinţific;
c) cercetător ştiinţific gradul III;
d) cercetător ştiinţific gradul II;
e) cercetător ştiinţific gradul I.
CAPITOLUL II
SECŢIUNEA I
CALENDARUL DE DERULARE A CONCURSURILOR DIDACTICE ŞI DE
CERCETARE
Art. 4. CALENDARUL de derulare a concursurilor didactice este următorul:
a) În primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului
universitar, se transmite către Ministerului Educaţiei Naționale (MEN) propunerile de
scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare (dacă va fi cazul).

b) Cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării primei probe de concurs se publică
anunţul privind organizarea concursului.
c) În ziua publicării în Monitorul Oficial al României a postului scos la concurs, începe
înscrierea la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei
probe de concurs.
d) După publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului, se stabileşte componenţa
comisiei de concurs pentru fiecare post scos la concurs şi este publicată pe pagina web a
concursului.
e) În termen de două zile de la data publicării posturilor scoase la concurs Rectorul
convoacă Consiliul Facultăţii în vederea stabilirii componenţei comisiei pe care o va
transmite către MEN. 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, cf. HG.
f) Începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului, dosarele de
concurs se transmit membrilor comisiei de concurs.
g) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este
certificată prin avizul directorului de departament şi este comunicat candidatului la
maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea
desfăşurării primei probe a concursului.
h) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi la
susţinerea probelor de concurs.
i) În termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru
fiecare dintre candidaţii înscrişi, vor fi publicate pe pagina web a concursului, realizată
de Facultate, curriculum vitae şi fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.
j) Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei, pe pagina web a concursului se
anunţă ziua, ora şi locul desfăşurării probei pentru prelegerea publică.
k) Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.
l) În termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului se publică rezultatul
concursului pe pagina web a concursului.
m) Contestaţiile se pot formula în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea
rezultatului.
n) În urma aprobării rezultatului concursului de către senatul universitar, numirea pe post şi
acordarea titlului universitar se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul
următor desfăşurării concursului.
o) Decizia de numire şi de acordare a titlului universitar împreună cu raportul de concurs
se trimite către MEN şi CNATDCU, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea
deciziei de numire.

SECŢIUNEA II
ORGANIZAREA CONCURSURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE
A. Propunerile de organizare a concursurilor didactice şi de cercetare
Art. 5. (1) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către
directorul departamentului căruia se află postul, prin referat avizat de consiliul
departamentului sau de consiliul Facultăţii.
(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan şi
înaintată Senatului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman şi se
transmite către MEN în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în
primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar.
B. Publicarea anunţului de organizare a concursului
Art. 6. (1) Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman poate să organizeze
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare
numai după publicarea de către MEN a postului scos la concurs, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, cf. HG nr. 457 din 4 mai 2011, revăzută și aprobată de HG nr. 44 din
2016 și de Ordinul de Ministru 6129 din 2016 privind Aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul
superior, publicată în Monitorul Oficial, nr. 371/26 mai 2011, respectiv nr. 6129/20 decembrie
2016.
(2) Declanşarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs.
Art. 7. (1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni
înainte de data desfăşurării primei probe de concurs.
(2) Anunţurile se publică cel puţin prin următoarele modalităţi:
a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al ITRCF din Roman;
b) pe site-ul web specializat şi administrat de MEN;
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(3) Anunţul se poate face şi 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, sau pe siteurile web ale ITRCF şi
ale Provinciei franciscane a Sf. Iosif din România.
(4) Pagina web a concursului prezintă direct informaţiile complete despre concurs de pe
site-ul web specializat şi administrat de MEN, conținând următoarele informaţii:
a) descrierea postului scos la concurs;
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.

(5) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar,
cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în limba
engleză/italiană.
C. Condiţii de înscriere la concurs
Art. 8. (1) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la
concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii, având acordul Biroului director al ITRCF.
(2) Pentru funcţia de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare
cumulativ:
a) Acordul Biroului director al ITRCF;
b) deţinerea diplomei de doctor în specificul disciplinelor postului;
c) îndeplinirea standardelor Institutului pe domenii prevăzute în Anexa 4A din prezenta
Metodologie;
d) pentru funcţia de asistent universitar pe durată determinată este necesar statutul de
student doctorand.
(3) Pentru funcţia de lector universitar/şef de lucrări sunt necesare cumulativ:
a) Acordul Biroului director al ITRCF;
b) deţinerea diplomei de doctor în specificul disciplinelor postului;
c) îndeplinirea standardelor Institutului pe domenii prevăzute în Anexa 4B din prezenta
Metodologie;
(4) Pentru funcţia de conferenţiar universitar sunt necesare cumulativ:
a) Acordul Biroului director al ITRCF;
b) deţinerea diplomei de doctor în specificul disciplinelor postului;
c) teza de doctorat publicată;
d) îndeplinirea standardelor Institutului pe domenii prevăzute în Anexa 4C din prezenta
Metodologie;
(5) Pentru funcţia de profesor universitar sunt necesare cumulativ:
a) Acordul Biroului director al ITRCF;
b) deţinerea diplomei de doctor în specificul disciplinelor postului;
c) teza de doctorat publicată;
d) Să dețină calitatea de conducător de doctorat, în conformitate cu OUG Nr. 96/2016,
art. 16 § b;
e) îndeplinirea standardelor Institutului pe domenii prevăzute în Anexa 4D din prezenta
Metodologie;
(6) Pentru înscrierea la concurs a unui post de cercetător este necesară îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare şi de Legea nr. 1/2011, astfel:
a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deţinerea diplomei de doctor, conform
art. 294 alin.1 din Legea nr. 1/2011;
b) îndeplinirea standardelor Institutului pe domenii, prevăzute în Anexele 4, A-D din
prezenta metodologie.
D. Dosarul de concurs
Art. 9. (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de
cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe
propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) acordul Biroului director al ITRCF;

c) o propunere 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;
d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
e) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi in format electronic;
f) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor ITRCF de prezentare la concurs,
completată şi semnată de către candidat;
g) copia legalizată, a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală
nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
h) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de
doctorat;
i) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
j) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar: să se țină cont de
standardele minimale ale anexei 32, de Teologie, din 2016.
k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
l) 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
cărţii de identitate ori paşaportului;
m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
n) lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic.
(2) Instituţia de învăţământ superior va specifica reglementările care se aplică lucrărilor
candidatului care nu sunt disponibile în format electronic.
Art. 10. Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de
proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi,
indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele
publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice
ale candidatului.
Art. 11. Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrări 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) teza sau tezele de doctorat;
c) cărţi şi capitole în cărţi;
d) articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal;
e) publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de
specialitate;
f) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

Art. 12. (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 ITRCF, 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, din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din
lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat
conform art. 216 (alin. 2, lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
Art. 13. Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la adresa ITRCF
specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de
curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor
comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de
concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a
concursului.
Art. 14. Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este
certificată prin avizul directorului de departament al ITRCF, pe baza verificării informaţiilor
din fişa de verificare şi a altor documente necesare înscrierii la concurs.
Art.15. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi
la susţinerea probelor de concurs.
E. Stabilirea componenţei Comisiei de concurs
Art. 16. (1) Componenţa comisiei de concurs poate include membri supleanţi.
(2) Consiliul departamentului, în structura căruia se află postul, face propuneri pentru
componenţa nominală a comisiei de concurs.
(3) Componenţa comisiei de concurs este propusă de consiliul facultăţii, pe baza
propunerilor prevăzute la alin. (2), şi este avizată de decan.
(4) Componenţa nominală a comisiei de concurs însoţită de avizul decanului este transmisă
senatului universitar şi supusă aprobării senatului universitar.
(5) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită printr-o
decizie a Rectorului.
(6) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei Rectorului decizia este
transmisă MEN, 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.
Art. 17. (1) Comisia de concurs pentru posturile didactice este formată din 5 membri,
incluzând preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în
domenii apropiate.
(2) În cazul indisponibilităţii participării unui membru la lucrările comisiei, membrul
respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură ca şi membrii
comisiei.
(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 comisiei.
(4) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele comisiei.

(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara ITRCF, din ţară sau din străinătate,
în cazul instituţiilor de învăţământ superior din străinătate, acestea fiind obligatoriu dintre cele
incluse în lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.
(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) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu excepţia posturilor din domenii
ştiinţifice cu specific românesc şi a celor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, cel puţin un membru al comisiei are un contract de muncă, la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a scoaterii la concurs a postului, cu o instituţie
de învăţământ superior şi de cercetare din străinătate care este inclusă pe lista aprobată prin
ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, elaborat conform art. 216
alin. (2) lit. o din Legea nr. 1/2011.
(8) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu 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.
(9) 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 componenţei nominale a comisiei.
(10) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii:
a) directorul departamentului în care se găseşte postul;
b) decanul sau prodecanul facultăţii în care se găseşte postul;
c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultăţii, delegat în
acest scop prin votul consiliului respectiv.
SECŢIUNEA III
DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE
Art. 18. (1) Concursurile didactice se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea
perioadei de înscriere. Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare se derulează în 30
de zile de la data înscrierii, la nivelul comisiei de concurs şi de 45 de zile, la nivelul ITRCF.
(2) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) 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;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele 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 ITRCF. Criteriile a, b, c
şi d vor deţine ponderea dominantă în evaluare.
Art. 19. (1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de
concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, printr-una sau mai multe probe de concurs,
incluzând prelegeri, susţinerea unor cursuri ori altele asemenea.
(2) Pentru toate posturile pe perioadă nedeterminată, cel puţin o probă de concurs este
obligatoriu reprezentată de o prelegere publică de minimum 45 de minute în care candidatul

prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a
carierei universitare. Această probă conţine, în mod obligatoriu, şi o sesiune de întrebări din
partea comisiei şi a publicului. Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web a
concursului, cu minimum 48 de ore înainte, ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe.
Pentru postul de asistent universitar concursul va consta şi dintr-o probă scrisă, cu subiecte
relevante din disciplinele principale ale postului. Pentru posturile de lector, conferenţiar şi
profesor candidaţii vor susţine o prelegere pe o temă comunicată de comisie cu 48 ore înaintea
susţinerii.
(3) Pentru posturile cu discipline biblice se cer cunoştinţe de limbă greacă pentru Noul
Testament şi de limbă ebraică pentru Vechiul Testament.
Art. 20. (1) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi calităţilor didactice,
pentru posturile cu componentă didactică ale candidaţilor.
(2) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide, pe baza mediei notelor acordate
probelor de concurs, ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai
bune rezultate.
(3) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza
referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea
ierarhiei candidaţilor decisă de comisie.
(4) Raportul asupra concursului este aprobat printr-o decizie a comisiei de concurs şi este
semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei.
(5) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta
metodologie şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor
stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul facultăţii.
(6) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta
metodologie şi aprobă sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de
comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar.
Contestaţii.
Art. 21. (1) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra
nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula o contestaţie în termen
de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului.
(2) Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la secretariatul ITRCF şi se
soluţionează de comisia de concurs.
SECŢIUNEA IV
FINALIZAREA CONCURSURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE
Art. 22. (1) Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către ITRCF, în
urma aprobării rezultatului concursului de către senatul universitar, se face prin decizia
Rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului.
(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent
de către ITRCF împreună cu raportul de concurs se trimite Ministerului Educaţiei Naționale şi
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în
termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire.
Art. 23. În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu
respectarea integrală a procedurii de concurs.
Art. 24. Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de două
zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

ANEXA 1

Vizat
Rector,
Pr. dr. Mihai AFRENȚOAE
Domnule Rector,
Subsemnatul/subsemnata…………………………………… născut/născută la data de
(ziua,

luna,

anul),

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

absolvent

al

Facultăţii

...............................……......................... specializarea.............................. cu media ................
la examenul de licenţă şi media generală a anilor de studii ….........., (gradul didactic sau de
cercetare şi locul de munca actual; nr. tel.), ............................................................................,
vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de
...........................,

poziţia

.........................................................................................,

......…

disciplinele
Departamentul

............................................, Facultatea ............................................. Menţionez că sunt doctor
din data de .................., în domeniul de specialitate ............................. Concursul a fost
anunţat în Monitorul Oficial nr. ....... din data de .............

Data..............................

Semnătura..............................

Certificăm legalitatea înscrierii la concurs

Data................

Semnătura.................

ANEXA 2

DECLARAŢIE
Subsemnatul/subsemnata

………………………………………cu

ţara/municipiul/oraşul/ ……………………………… cod poştal

domiciliul

în

…………….. strada

……………………………nr ….bl. ……sc. ……et. …..ap. ……………………. telefon/fax.
………………. e-mail. ……………………………. posesor al BI/CI seria. …...nr. ……..,
candidat/candidată la concursul pentru ocuparea postului de ...................................., poziţia
....,

disciplinele

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

din

Statul

de

Funcţii

al

Departamentului

…………………………………, Facultatea de ............................................................. declar
pe propria răspundere că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz
contrar voi suporta consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la
declaraţia în fals.
Data,
Semnătura,

ANEXA 3
Curriculum vitae Europass
De luat de pe net și completat

ANEXA 4
INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN
FACULTATEA ……………………………………………
DEPARTAMENTUL…………………………………..
Poziţia postului …………………. Disciplina postului:
Domeniul de competenţă
FIŞA DE VERIFICARE a împlinirii standardelor necesare şi obligatorii pentru postul de
asistent universitar publicat în Monitorul Oficial al României nr.
Candidat:
Data naşterii:
Funcţia actuală
Instituţia:
1. Studiile universitare
Nr. crt. Instituţia de învăţământ superior
Domeniul Perioada
Titlul acordat 1.
2. Studiile de doctorat
Nr. crt.
Instituţia organizatoare de doctorat
Domeniul Perioada
Titlul ştiinţific acordat 1.
3. Studii şi burse postdoctorale
Nr. crt.
4. Grade didactice/profesionale
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul Perioada
Titlul acordat 1.
5. Realizări profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului (Recomandare: se fac referiri
la elementele de noutate aduse de lucrările ştiinţifice ale candidatului şi la citările în lucrările
altor autori.
Capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului (se pot face referiri la: evaluarea studenţilor, ale membrilor catedrei
sau Departamentului la rezultatele obţinute la cursuri de formare didactică, la îndrumarea şi
colaborarea cu tineri cercetători,la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători, etc).
Capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare (se precizează
participarea la proiecte de cercetare dezvoltare)
6. Îndeplinirea standardelor şi a criteriilor stabilite de Institut:
- Să deţină diploma de doctor în domeniul postului.

Dacă persona în cauză nu a obținut diploma de doctor nu poate ocupa funcția de asistent
universitar în Institut pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea acestui
termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept (cf. art. 301, 2 din Legea
1/2011;
- Să obţină diploma de licenţă/master la o specializare în domeniu recunoscută la o
universitate acreditată;
- O medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul Facultăţii dar nu mai
mică de 8,50.

Data:
Semnătura candidatului:

ANEXA 5
INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
FRANCISCAN DIN ROMAN
FACULTATEA ……………………………………………
DEPARTAMENTUL…………………………………..
Poziţia postului …………………. Disciplina postului:
Domeniul de competenţă
FIŞA DE VERIFICARE a împlinirii standardelor necesare şi obligatorii pentru postul de
lector universitar publicat în Monitorul Oficial al României nr.
Candidat:
Data naşterii:
Funcţia actuală Instituţia:
1. Studiile universitare
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior Domeniul Perioada Titlul acordat 1.
2. Studiile de doctorat
Nr. crt.
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 1.
3. Studii şi burse postdoctorale
Nr. crt.
4. Grade didactice/profesionale
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul Perioada
Titlul acordat 1.
5. Realizări profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului (Recomandare: se fac referiri
la elementele de noutate aduse de lucrările ştiinţifice ale candidatului şi la citările în lucrările
altor autori.
Capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului (se pot face referiri la: evaluarea studenţilor, ale membrilor catedrei
sau Departamentului la rezultatele obţinute la cursuri de formare didactică, la îndrumarea şi
colaborarea cu tineri cercetători,la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători, etc).
Capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare (se precizează
participarea la proiecte de cercetare dezvoltare)
6. Îndeplinirea standardelor şi a criteriilor stabilite de Institut:
- Să deţină diploma de licenţă/master la o specializare în domeniu recunoscută la o
universitate acreditată;
- Să deţină diploma de doctor în domeniul postului: îndeplinit/neîndeplinit.

- O medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul Facultăţii dar nu mai
mică de 8,50: îndeplinit/neîndeplinit;
- Îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3482 din 24
martie 2016, în conformitate cu Anexa 32 (pentru domeniul Teologie).
Data:
Semnătura candidatului:

ANEXA 6
INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
FRANCISCAN DIN ROMAN
FACULTATEA ……………………………………………
DEPARTAMENTUL…………………………………..
Poziţia postului …………………. Disciplina postului:
Domeniul de competenţă
FIŞA DE VERIFICARE a împlinirii standardelor necesare şi obligatorii pentru postul de
conferenţiar universitar publicat în Monitorul Oficial al României nr.
Candidat:
Data naşterii:
Funcţia actuală
Instituţia:
1. Studiile universitare
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
Perioada
Titlul acordat 1.
2. Studiile de doctorat
Nr. crt.
Instituţia organizatoare de doctorat
Domeniul
Perioada
Titlul ştiinţific acordat 1.
3. Studii şi burse postdoctorale
Nr. crt.
4. Grade didactice/profesionale
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
Perioada
Titlul acordat 1.
5. Realizări profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului (Recomandare: se fac referiri
la elementele de noutate aduse de lucrările ştiinţifice ale candidatului şi la citările în lucrările
altor autori.
Capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului (se pot face referiri la: evaluarea studenţilor, ale membrilor catedrei

sau Departamentului la rezultatele obţinute la cursuri de formare didactică, la îndrumarea şi
colaborarea cu tineri cercetători,la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători, etc).
Capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare (se precizează
participarea la proiecte de cercetare dezvoltare)
6. Îndeplinirea standardelor şi a criteriilor stabilite de Institut:
- Să deţină diploma de licenţă/master la o specializare în domeniu recunoscută la o
universitate acreditată;
- Să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului: îndeplinit/neîndeplinit.
- Îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3482 din 24
martie 2016, în conformitate cu Anexa 32 (pentru domeniul Teologie). îndeplinit/neîndeplinit.
- 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 instituţiei de
învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
Data:
Semnătura candidatului:

ANEXA 7
INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
FRANCISCAN DIN ROMAN
FACULTATEA ……………………………………………
DEPARTAMENTUL…………………………………..
Poziţia postului …………………. Disciplina postului:
Domeniul de competenţă
FIŞA DE VERIFICARE a împlinirii standardelor necesare şi obligatorii pentru postul de
profesor universitar publicat în Monitorul Oficial al României nr.
Candidat:
Data naşterii:
Funcţia actuală
Instituţia:
1. Studiile universitare
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
Perioada
Titlul acordat 1.
2. Studiile de doctorat
Nr. crt.
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 1.
3. Studii şi burse postdoctorale
Nr. crt.
4. Grade didactice/profesionale
Nr. crt.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
Perioada
Titlul acordat 1.
5. Realizări profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului (Recomandare: se fac referiri
la elementele de noutate aduse de lucrările ştiinţifice ale candidatului şi la citările în lucrările
altor autori.
Capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului (se pot face referiri la: evaluarea studenţilor, ale membrilor catedrei
sau Departamentului la rezultatele obţinute la cursuri de formare didactică, la îndrumarea şi
colaborarea cu tineri cercetători, la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători, etc).

Capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare (se precizează
participarea la proiecte de cercetare dezvoltare)
6. Îndeplinirea standardelor şi a criteriilor stabilite de Institut:
- Să deţină diploma de licenţă/master la o specializare în domeniu recunoscută la o
universitate acreditată;
- Să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului: îndeplinit/neîndeplinit.
- Să dețină calitatea de conducător de doctorat, în conformitate cu OUG Nr. 96/2016, art.
16, § b;
- Îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3482 din 24 martie
2016, în conformitate cu Anexa 32 (pentru domeniul Teologie). îndeplinit/neîndeplinit
- 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 instituţiei de
învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
Data:
Semnătura candidatului:

ANEXA 8
DECLARAŢIE
Subsemnatul/subsemnata___________________________________________________,
cu

domiciliul

în

judeţul

__________________

municipiul/oraşul

_________________________ sectorul_________ cod poştal _________________ strada
______________________________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. _____
telefon/fax _________________________ e-mail_______________________, posesor al
(BI/CI) seria ______ nr._______________, candidat/ă la concursul pentru ocuparea postului
de __________________, poziţia _______ din statul de funcţii al Departamentului
_________________________________________,

Facultatea

de

__________________________________________________________________, declar pe
propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal, privind falsul în declaraţii, că
în cazul câştigării concursului o mă voi afla în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute
de art. 295 al. 4 din Legea nr. 1/2011*
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ o nu
mă voi afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 295 al. 4 din Legea nr. 1/2011.*
se va preciza calitatea de soţ, afin sau rudă de până la gradul III inclusiv, precum şi funcţia
deţinută de persoana faţă de care există raportul de incompatibilitate; prin rude de până la
gradul III se înţelege: pe linie directă, copiii faţă de părinţi/bunici/străbunici; pe linie
colaterală, fraţi/surori, nepoţi de frate/soră, unchi/mătuşi; afinitatea reprezintă legătura dintre
un soţ faţă de rudele celuilalt soţ (ginere/socru, cumnaţi ş.a.)
Data:
Semnătura:

