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ANEXA 2
Hotărâre Senat 15/17.01.2013

Modificări propuse pentru

Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante din UVT
1. La Art. 2 care are următorul conținut:

”Prezentul regulament se bazează pe prevederile legale din Legea Educației Naționale
nr. 1/2011, HG nr. 457/4.05.2011, OMECTS 4.478/23.06.2011.”
Textul se modifică și va avea următorul cuprins:

”Prezentul regulament se bazează pe prevederile legale din Legea Educației Naționale
nr. 1/2011, H.G. nr. 457/2011, OMECTS nr. 6.560/2012.”
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2. La Art. 36. ”Dosarul de înscriere la concurs cuprinde în mod obligatoriu
următoarele documente” se completează după cum urmează:
La litera g) care are următorul conținut:

g) Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor în ramura corespunzătoare
postului: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor a
fost obținută în altă țară, atestatul de recunoaştere sau echivalarea acesteia de către
statul român;
Textul se completează și va avea următorul cuprins:

g) Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor în ramura corespunzătoare
postului: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor a
fost obținută în altă țară, copie legalizată după atestatul de recunoaştere sau
echivalarea acesteia de către statul român;
La litera k) care are următorul conținut:

k) Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență
sau echivalentă, foile matricole ale diplomelor, suplimente de diplomă sau situațiile
şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de studii, copii de pe alte diplome sau titluri
ştiințifice ori academice, după caz şi / sau atestate de recunoaştere ale statului
român după aceste diplome;
Textul se completează și va avea următorul cuprins:

k) Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență
sau echivalentă, foile matricole ale diplomelor, suplimente de diplomă sau situațiile
şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de studii, copii de pe alte diplome sau titluri
ştiințifice ori academice, după caz şi / sau atestate de recunoaştere ale statului
român după aceste diploma; în cazul candidaților care sunt deja angajați ai
UVT și au depuse la dosarul personal de angajat aceste documente în copii
legalizate, se vor depune fotocopii ale acestor documente, urmând ca la
momentul depunerii dosarului să prezinte originalele, pentru ca persoana
desemnată cu primirea acestora, să semneze pe fotocopii pentru
conformitate cu originalul;
La litera l) care are următorul conținut:

Copie legalizată după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în cazul
schimbării numelui;
Textul se completează și va avea următorul cuprins:

Copie legalizată după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în cazul
schimbării numelui; în cazul candidaților care sunt deja angajați ai UVT și au
depuse la dosarul personal de angajat aceste documente în copii
legalizate, se vor depune fotocopii ale acestor documente, urmând ca la
momentul depunerii dosarului să prezinte originalele, pentru ca persoana
desemnată cu primirea acestora, să semneze pe fotocopii pentru
conformitate cu originalul;
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3. La Art. 38 (1) ultima frază are următorul conținut:

”Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale ale UVT pentru ocuparea
posturilor vacante, compartimentul juridic este asistat de o comisie constituită la
nivelul UVT, alcătuită din câte un reprezentant de la fiecare facultate, desemnat de
decanul facultății.”
Textul se completează și va avea următorul cuprins:

”Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale ale UVT pentru ocuparea
posturilor vacante, Compartimentul juridic este asistat de o comisie constituită la
nivelul UVT, alcătuită din câte un reprezentant de la fiecare facultate, respectiv
decanul sau o persoană desemnată de către acesta.”
De asemenea, din cuprinsul Metodologiei pentru organizarea concursurilor de
ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT, se vor
modifica în consecință
Art. 6 pct. 1.,
Art. 29 lit. g), k), l) și
Art. 31 (1) ultima frază.

Compartiment juridic,
Florentina Radu
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