HOTĂRÂREA NR. 9
din 23 ianuarie 2013
În baza: - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- Cartei Universităţii din Petroşani;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului;
- H.G. nr.454/2011 privind aprobarea Metodologiei Cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;
- OMECTS nr.65601/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Aprobă modificarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice
şi de cercetare vacante din Universitatea din Petroşani, după cum urmează:
1. La art.5, alin (5), se elimină punctul b) ,,deţinerea atestatului de abilitare”;
2. Art.28 se reformulează astfel: ,,Pentru ocuparea funcţiilor de profesor şi
conferenţiar universitar, standardele minimale ale Universităţii din Petroşani sunt
aceleaşi cu standardele minimale de la nivel naţional, iar prin excepţie de la
prevederile art.5, pentru anul universitar 2012-2013, standardele minimale şi
obligatorii pentru ocuparea funcţiilor de asistent universitar şi şef lucrări/lector
universitar, sunt:
(1) Pentru funcţia de asistent universitar:
a) Postul scos la concurs să aibă perspectivă;
b) Absolvirea unei facultăţi în domeniul postului;
c) Titlul de doctor în domeniul postului;
d) Membru în colectivul de realizare cel puţin al unui contract de
cercetare cu agenţii economici;
e) Cel puţin o lucrare în BDI şi două lucrări din care cel puţin una în
reviste de tip B/B+ şi una în reviste de tip C;
f) Un îndrumător de laborator în domeniul postului în care
concurează.
(2) Pentru funcţia de şef lucrări/lector:
a) Postul scos la concurs să aibă perspectivă;
b) Absolvirea unei facultăţi în domeniul postului;
c) Titlul de doctor în domeniul postului;
d) Cel puţin o carte editată la o editură recunoscută CNCS;
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e) Membru în colectivul de realizare cel puţin al unui contract obţinut
prin competiţie, inclusiv POSDRU;
f) Membru în colectivul de realizare a cel puţin două contracte de
cercetare cu agenţi economici;
g) Cel puţin o lucrare ISI sau două BDI, cel puţin patru lucrări
publicate, din care două în reviste B/B+, celelalte în reviste de tip
C;
h) Un îndrumător de laborator în domeniul postului în care
concurează.
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