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Prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice se aplică personalului didactic auxiliar şi
nedidactic din cadrul Universitatăţii din Piteşti.

Documente de referinţă:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Legea nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
Carta Universităţii;
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice;
Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic din cadrul Universităţii, aprobat prin Hotărârea Senatului din data de 16.05.2011.
Procedura operaţională privind întocmirea documentelor de angajare pentru personalul care
ocupă prin concurs / examen posturi vacante din cadrul Universităţii din Piteşti, aprobată prin
hotărârea Senatului din data de 06.02.2014.;
Procedura operaţională privind fişa postului şi evaluarea personalului angajat în cadrul
Universităţii din Piteşti;
Nomenclatorul de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi nedidactice din UPIT,
aprobat prin hotărârea Senatului din data de 17.09.2013.
OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca;
Codul Controlului Intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, anexă la Ordinul MFP nr. 946/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Definiţii şi abrevieri:
Personal didactic auxiliar – personalul care efectuează activităţile suport pentru buna
desfăşurare a activităţilor de către personalul didactic şi studenţi – funcţii cuprinse în Anexa 3a
din Legea nr. 63 / 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ şi anexele: A II, CI, AIV,CII, CIV din Legea nr. 284/2010 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice .
Personal nedidactic - personalul administrativ care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul
universităţii în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare –
funcţii cuprinse în Legea-Cadru nr. 284 /2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din
fonduri publice – anexele A I şi CII.
Referatul de scoatere la concurs a posturilor vacante – document emis de către şeful
ierarhic superior postului scos la concurs, prin care se solicită scoaterea la concurs a postului
vacant şi ocuparea lui prin concurs sau examen.

Page 3 of 54

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT

COD:

Fişa postului – document ce descrie misiunile şi lucrările pe care trebuie să le execute un
salariat, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încadrarea pe post, precum şi relaţiile
profesionale pe care trebuie să le aibă ocupantul postului cu ceilalţi angajaţi în vederea realizării
obiectivelor specifice postului respectiv.
Referat de numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor –
document emis de către şeful ierarhic superior al postului scos la concurs, prin care este
propusă comisia de examinare a candidaţilor participanţi la concurs sau examen, aprobat de
conducerea Universităţii din Piteşti.
Decizie de numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor document emis de Rectorul UPIT prin care se constituie comisia de concurs şi comisia de
soluţionare a contestaţiilor.
Anunţ privind scoaterea la concurs a postului vacant – document redactat de Serv. ORu şi
aprobat de către Rector, prin care se anunţă, conform legislaţiei în vigoare, scoaterea la concurs
a unui post vacant.
Documentaţia privind activitatea specifică desfăşurată de către membrii comisiei de
concurs - cuprinde documentele întocmite şi semnate de secretarul comisiei şi membrii
comisiei, după fiecare etapă de concurs, respectiv: procesele verbale, raportul final al
concursului, centralizatorul nominal, borderoul de notare, borderou de evaluare etc.
Documentaţia privind activitatea specifică desfăşurată de către membrii comisiei de
soluţionare a contestaţiilor - cuprinde documentele întocmite şi semnate de secretarul
comisiei, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor: procesele verbale întocmite
ulterior recorectării lucrărilor sau reanalizării răspunsurilor consemnate la interviu şi rezultatele
contestaţiilor.
Abrevieri:
UPIT – Universitatea din Piteşti
Serv. ORu – Serviciul Organizare Resurse umane
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale
CIM – Contract Individual de Muncă
HGR – Hotărâre de Guvern
OUG – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
CA – Consiliul de Administraţie
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş

CAP. 1 CONŢINUT
Politica de recrutare
a) UPIT asigură egalitatea de şanse la angajare.
b) Posturile vacante sunt scoase la concurs cu informarea tuturor angajaţilor, prin afişarea la
sediul universităţii şi pe site-ul www.upit.ro.
c) Recrutarea în cadrul UPIT asigură respectarea drepturilor tuturor persoanelor care participă
la procesul de selecţie. Criteriile de recrutare şi selecţie sunt strict de natură profesională şi
în acord cu legislaţia în vigoare.
d) În deciziile aferente prezentei proceduri, reprezentanţii UPIT, responsabili cu procesul de
recrutare, se vor baza exclusiv pe criterii obiective, relevante pentru specificul fiecărui post
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vizat, asigurând evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă, bazată pe
criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, ori activitate
sindicală.
e) În cazul în care printre cadidaţii aflaţi în etapa finală a selecţiei se află la egalitate de punctaj
un candidat extern şi un candidat intern, prioritatea la angajare va fi acordată candidatului
intern.
f) În comunicarea legată de procesul de recrutare şi selecţie conducerea UPIT va asigura
transparenţa şi respectarea demnităţii umane.
g) La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate
participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite
prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii.

Angajarea pe un post didactic auxiliar sau nedidactic în cadrul UPIT presupune parcurgerea
mai multor etape în vederea organizării şi desfăşurării concursului de ocupare a postului vacant sau
temporar vacant şi respectarea unor cerinţe legale, respectiv:

1. Întocmirea şi transmiterea propunerii privind organizarea şi desfăşurarea
concursului către conducerea UPIT. Aprobarea Referatului privind propunerea organizării
şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant emis de
către şeful ierarhic superior al postului
În vederea ocupării unui post didactic auxiliar, precum şi nedidactic vacant sau temporar
vacant, şeful/directorul/responsabilul compartimentului/departamentului/biroului/serviciului în cadrul
căruia se regăseşte postul respectiv, întocmește un referat către Rector/CA, în cuprinsul căruia se
propune organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului. Referatul se depune la
registratura universităţii – Rectorat.
Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant
trebuie să cuprindă următoarele:
- denumirea funcţiei didactice auxiliare sau nedidactice vacante sau temporar vacante;
- fişa postului corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante,
întocmită şi aprobată conform Procedurii operaţionale privind fişa postului şi evaluarea
personalului angajat în cadrul Universităţii din Piteşti;
- bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de şeful/responsabilul/directorul
structurii de specialitate (facultate/departament/birou/serviciu) care propune organizarea
concursului pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant.
propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiior.
- tipul probelor de concurs: probă scrisă şi/sau probă practică şi interviu, după caz.
- alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare.
Anterior aprobării Referatului privind propunerea scoaterii la concurs a unui post didactic
auxiliar sau nedidactic vacant de către conducerea UPIT, se verifică, prin grija Serv. ORu
posibilitatea angajării de personal, astfel încât să se asigure respectarea dispoziţiilor art. 22 din
OUG nr. 34 / 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale, respectiv principiul ,,unu la şapte” – ocuparea unui singur post la 7 posturi vacante.
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care candidează la
ocuparea postului vacant sunt prevăzute în Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic
auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii.
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În ceea ce priveşte condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidatul,
acestea trebuie stabilite prin grija conducătorului ierarhic în subordinea căruia se află postul propus
a fi scos la concurs/examen, pe baza fişei postului.
De asemenea, la stabilirea condiţiilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească
candidatul, se ţine seama şi de prevederile Nomenclatorului de funcţii didactice şi de cercetare
auxiliare, precum şi nedidactice din UPIT, aprobat prin hotărârea Senatului din data de 17.09.2013,
care stabilesc atât nivelul studiilor cât şi anumite criterii pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de
cercetare auxiliare, precum şi nedidactice, în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, cu
specificul fiecãrei funcţii şi cu profilul UPIT.
Urmare a aprobării referatului de către conducerea UPIT, acesta este direcţionat spre Serv.
ORu în vederea declanşării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, prin emiterea
anunţului de scoatere la concurs a postului, în limita prevederilor art. 22 din OUG nr. 34 / 2009 cu
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
2. Stabilirea calendarului privind desfăşurarea concursului, urmărind traiectoria
temporală stabilită în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezentele norme (de la T1 până la
Tfinal) , în conformitate cu dispoziţiile HGR nr. 286/2011, astfel:
Iniţial se stabileşte ziua (To) în care se afişează, respectiv publică anunţul privind scoaterea
la concurs a postului vacant, în funcţie de posibilităţile organizatorice şi administrative, dată care
corespunde şi cu data completării şi transmiterii formularului tip privind situaţia locurilor de muncă
vacante către AJOFM, întrucât în funcţie de această dată se fixează toate celelalte date
calendaristice (T1.....Tfinal) impuse de dispoziţiile legale în vigoare, pentru o bună şi corectă
desfăşurare a concursului, astfel:
▪ În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun dosarul
de concurs la registratură, spre a fi transmis secretarului comisiei de concurs, de regulă o persoană
din cadrul Serv. ORu sau Comp. Juridic (T1).
▪ Numirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor prin decizie emisă de către
Rector, în maxim 11 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (T2), întrucât comisia are obligaţia de
a selecta dosarele de concurs în maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere
a dosarelor ( de la data expirării T1), respectându-se astfel şi prevederile legale conform cărora
comisiile se constituie cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.
▪ Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs şi
afişarea rezultatelor în maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor (de la data expirării T1) – T3.
▪ Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în maxim 2
zie lucrătoare de la afişarea rezultatelor - T4.
▪ Soluţionarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor în termen de maxim o zi
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei (de la expirarea T4) – T5.
▪ Organizarea şi desfăşurarea probei scrise după expirarea unui termen de cel puţin 30 de
zile lucrătoare de la data afişării anunţului (Comisia poate renunţa la proba scrisă, concursul
constând doar în proba practică şi interviu, situaţie în care proba practică se desfăşoară după
expirarea unui termen de cel puţin 30 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind
desfăşurarea concursului) – T6.
▪ Notarea probei scrise şi afişarea rezultatelor se efectuează în maxim 3 zile lucrătoare de la
finalizarea acesteia probei – T7.
▪ Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise în maxim 2 zile lucrătoare de
la afişarea rezultatelor – T8.
▪ Soluţionarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor în termen de maxim o zi
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei. – T9.
▪ În cel puţin de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, se desfăşoară proba
practică, doar atunci când este cazul. – T10.
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▪ Notarea şi afişarea rezultatelor probei practice se realizează în maxim 3 zile lucrătoare de
la finalizarea probei – T11.
▪ Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice în maxim 2 zile lucrătoare de
la afişarea rezultatelor probei practice - T12.
▪ Soluţionarea contestaţiilor în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiei (de la expirarea T12) – T13.
▪ În maxim 5 zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise/practice, se desfăşoară interviul. – T 14.
▪ Notarea şi afişarea rezultatelor interviului se realizează în maxim 3 zile lucrătoare de la
finalizarea probei – T15.
▪ Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului de înscriere în maxim 2 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor - T16.
▪ Soluţionarea contestaţiilor în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiei (de la expirarea T16) – T17.
▪ Comunicarea rezultatelor finale (centralizatorului nominal) se face în termen de maxim 3
zile lucrătoare de la data susţinerii interviului (ultimei probe) - Tfinal.

Afişarea rezultatelor probelor de concurs se face imediat după notarea acestora.
3. Afişarea şi publicarea anunţului privind scoaterea la concurs a postului vacant sau
temporar vacant. Completarea şi transmiterea formularului tip privind situaţia locurilor de
muncă vacante către AJOFM.
Anunţul privind concursul (Anexa nr. 2) se afişează, prin grija referentului de specialitate/Serv.
ORu, la Rectorat – parter, precum şi pe site-ul instituţiei (www.upit.ro, rubrica ,,Angajari”), cu cel
puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului. Tot pe site-ul UPIT se pune la
dispoziţia persoanelor interesate să candideze şi Regulamentul privind stabilirea principiilor de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi
nedidactice şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii, precum şi prezentele norme de
aplicare, astfel încât candidaţii să cunoască regulile de desfăşurare şi organizare a concursului.
Anunţul va cuprinde obligatoriu urmãtoarele elemente:
a) numãrul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cãrora se aflã
aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizeazã concursul şi principalele cerinţe ale
acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limitã şi ora
pânã la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, cu precizarea
persoanelor de contact, inclusiv alte date necesare desfăşurării concursului;
c) condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;
d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfãşurãrii acestora;
e) bibliografia şi alte date necesare desfãşurãrii concursului. Bibliografia întocmitã de cãtre
structura de specialitate în cadrul cãreia se aflã postul vacant/temporar vacant este aprobată de
conducerea universităţii şi transmisã Serv. ORu .
La anunţ se anexează, de asemenea, condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv
termenul până la care pot fi depuse dosarele, data, locul şi ora la care se desfăşoară examenul,
termene calculate potrivit dispoziţiilor legale (anexa nr.1), precum şi tematica stabilită de
conducătorul structurii care a propus scoaterea la concurs a postului prin referatul supus aprobării
conducerii universităţii.
Anunţul se menţine la locul de afişare – Rectorat-parter – până la finalizarea concursului.
Anunţul privind scoaterea la concurs a postului se publică şi în două ziare locale de
notorietate, în vederea asigurării principiului transparenţei desfăşurării concursului. Anunţul publicat
în presa locală conţine doar elementul referitor la denumirea postului pentru care se organizează
concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru
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dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanelor din cadrul Serv. ORu, în vederea obţinerii
de informaţii suplimentare (Anexa nr. 3).
Prin grija Serv.ORu se completează formularul tip prevăzut în Anexa 1A la Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (Anexa nr. 4) şi se transmite către AJOFM.
Orice modificare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului se va afişa la sediul
instituţiei şi se va publica în aceleaşi două ziare prin care s-a realizat publicitatea concursului.
4. Depunerea dosarelor de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarul de concurs la registratura
universităţii până la data stabilită în anunţul afişat şi publicat (maxim 10 zile lucrătoare de la afişarea
anunţului), pentru a fi direcţionat secretarului comisiei de concurs. Dosarul de concurs trebuie să
conţină toate documentele şi să respecte condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale ale HGR nr.
286/2011, prevăzute şi în Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic din cadrul Universităţii, afişat pe site-ul Universităţii din Piteşti.
Dosarele de concurs primesc număr de înregistrare care se comunică şi candidatului, pentru a
putea urmări circuitul acestuia în procedura de desfăşurare a concursului.
5. Numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor prin
decizie emisă de către Rectorul universităţii.
Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise se constituie comisia
de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. Membrii celor două comisii sunt propuşi de
către şeful ierarhic al postului scos la concurs, prin referat adresat conducerii universităţii. Odată
aprobat referatul menţionat, Rectorul emite decizia (Anexa nr. 5) de numire a membrilor celor două
comisii, precum şi a membrilor supleanţi, în maxim 11 zile lucrătoare de la afişarea anunţului de
scoatere la concurs a postului vacant, întrucât comisia este obligată, conform dispoziţiilor legale să
selecteze dosarele de concurs în maxim 3 zile lucrătoare de la termenul de depunere a dosarelor.
Atât membrii comisiei de concurs, cât şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu
excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul
postului pentru care se organizează concursul. Ambele comisii au în componenţa lor un
preşedinte, 2 membri şi un secretar. În vederea asigurării desfăşurării concursului în condiţii optime,
se numesc şi doi membri supleanţi, câte unul pentru fiecare comisie.
Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se
desemnează din rândul membrilor acestora, prin decizia de constituire a comisiilor, emisă de către
Rectorul universităţii.
Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se
asigură de către o persoană din cadrul Serv. ORu sau Comp. Juridic, acesta neavând calitatea de
membru. Poate fi numit un singur secretar pentru ambele comisii, neexistând incompatibilitate şi un
supleant.
În ceea ce priveşte calitatea de membru în comisia de concurs, aceasta este incompatibilă cu
calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. De asemenea, trebuie respectate
prevederile referitoare la situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiilor, respectiv:
a) existenţa relaţiilor cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale
ale sale ori ale soţului sau soţiei, întrucât pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluãrii;
b) membrul comisiei este soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) membrul comisiei este sau urmeazã sã fie, în situaţia ocupãrii postului de conducere pentru
care se organizeazã concursul, direct subordonat ierarhic al oricãruia dintre candidaţi.
Aceste situaţii se sesizeazã de cãtre persoana în cauzã, de oricare dintre candidaţi sau de
orice altã persoanã interesatã, în orice moment al organizãrii şi desfãşurãrii concursului.
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De altfel, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au
obligaţia sã informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricãrei
situaţii de incompatibilitate. Astfel, actul de numire a comisiei se modificã în mod corespunzãtor, în
termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data constatãrii, prin înlocuirea persoanei aflate în
respectiva situaţie cu o altã persoanã care îndeplineşte condiţiile legale.
Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã
îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã aibã o probitate moralã recunoscutã;
b) sã deţinã o funcţie cel puţin egalã sau echivalentã cu funcţia contractualã vacantã pentru
ocuparea cãreia se organizeazã concursul;
c) sã nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
În general, comisiile de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite, cu
prioritate, din persoane salariate ale Universităţii din Piteşti, cu respectarea cerinţelor de mai sus,
nominalizate în referatul emis de către şeful ierarhic superior postului vacant sau temporar vacant
odată cu propunerea scoaterii la concurs a postului, sau într-un referat de numire a comisiei de
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor întocmit ulterior referatului privind propunerea organizării şi
desfăşurării concursului şi aprobat de conducerea universităţii.
Invitarea unor persoane din cadrul altor instituţii de învăţământ superior, din cadrul MEN sau
alte instituţii de specialitate, persoane care să deţină o funcţie cel puţin egală cu cea scoasă la
concurs, o funcţie echivalentă sau superioară, reprezintă o soluţie excepţională, la care se recurge
ori de câte ori nu există posibilitatea nominalizării unor persoane salariate ale Universităţii din
Piteşti, întrucât nu îndeplinesc condiţiile impuse de lege (în special în cazul funcţiilor de conducere),
ori nu există suficiente persoane care îndeplinesc condiţiile de mai sus, fiind necesară invitarea unor
specialişti şi din afara universităţii, în vederea completării comisiilor cu respectarea dispoziţiilor
legale (Anexa nr. 6).
Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
a) selecteazã dosarele de concurs ale candidaţilor;
a) stabileşte tipul probelor de concurs: proba scrisã şi/sau proba practicã şi interviu, dupã caz;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisã;
c) stabileşte planul probei practice şi realizeazã proba practicã;
d) stabileşte planul interviului şi realizeazã interviul;
e) noteazã pentru fiecare candidat proba scrisã şi/sau proba practicã şi interviul;
f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
g) semneazã procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei dupã fiecare etapã de concurs,
precum şi raportul final al concursului.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la
notarea probei scrise, probei practice şi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au
urmãtoarele atribuţii principale:
a) primesc dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, dupã caz;
b) convoacã membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei (Anexa nr. 7);
c) întocmesc, redacteazã şi semneazã alãturi de comisia de concurs, respectiv comisia de
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia, respectiv
procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului care vor fi semnate de cãtre toţi membrii
comisiei;
d) asigurã transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului,
respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a concursului.
Secretarul comisiei de concurs/de soluţionare a contestaţiilor are, de asemenea, obligaţia de
a pune la dispoziţia preşedintelui comisiei prezentele instrucţiuni, precum şi Regulamentul privind
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stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii, ulterior
emiterii deciziei de constituire a comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, astfel încât
acesta din urmă să prezinte membrilor comisiei toate obligaţiile ce le revin, precum şi regulile
aplicabile procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant sau temporar
vacant.
6. Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la
concurs
În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs, prevăzute în anunţul afişat la sediul UPIT.
Secretarul comisiei pune la dispoziţia comisiei constituite dosarele primite şi întocmeşte un
centralizator nominal (Anexa nr. 8) pentru a fi completat cu rezultatele obţinute în urma selecţiei.
Astfel, după finalizarea selecţiei dosarelor de înscriere la concurs se va încheia un procesverbal (Anexa nr. 9), care va fi semnat de toţi membrii comisiei. Rezultatele selecţiei se afişează de
către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul
respingerii dosarului, la sediul universităţii – Rectorat-parter (intrarea principală).
Centralizatorul privind rezultatele selecţiei cuprinde şi menţiunea că în cazul candidaţilor
declaraţi admişi la selecţia dosarelor care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere
că nu au antecedente penale, aceştia au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pot fi contestate în maxim două zile lucătoare de la
afişarea acestora. Contestaţiile se depun la registratura UPIT, primesc număr de înregistarare şi se
direcţionează către secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care convoacă membrii
comisiei menţionate în vederea reluării procedurii de selecţie a dosarelor respective.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei
dosarelor în situaţia în care candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, respectiv
respinge contestaţia în situaţia în care candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la
concurs.
Rezultatele obţinute în urma cotestaţiilor se afişează la sediul universităţii – Rectorat-parter de
către secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în termen de o zi lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere (Anexa nr. 10).
7. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise. Notarea probei scrise
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi / sau în rezolvarea unor teste grilă. Aceasta
poate fi organizată după expirarea unui termen de cel puţin 30 de zile lucrătoare de la data afişării
anunţului privind scoaterea la concurs a postului vacant sau temporar vacant, anunţ care cuprinde şi
data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise.
Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba
scrisă, în ziua în care aceasta se desfăşoară. În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor
teste grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba srisă, cu condiţia ca
numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă.
Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte
de începerea acestei probe.
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi
de subiecte (Anexa nr. 11) care vor fi prezentate candidaţilor şi pentru care membrii comisiei
răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Acestea se semnează de
toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate, purtând ştampila Universităţii din
Piteşti. Pentru fiecare subiect se stabileşte punctajul maxim, urmând a fi afişat la locul desfăşurării
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concursului de către secretarul comisiei. Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de
puncte (Anexa nr. 12).
De asemenea, anterior începerii concursului, comisia stabileşte durata probei scrise în funcţie
de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, neputând să depăşească 3 ore.
Proba scrisă se organizează la Rectorat, sala fiind aleasă în funcţie de numărul candidaţilor
care au fost declaraţi admişi la etapa de selecţie, prin grija secretarului comisiei de concurs.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii
formalitãţilor prealabile, respectiv verificarea identitãţii. Verificarea identitãţii candidaţilor se face
numai pe baza buletinului, a cãrţii de identitate sau a oricãrui document care atestã identitatea,
potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face
dovada identitãţii prin prezentarea buletinului, a cãrţii de identitate sau a oricãrui document care sã
ateste identitatea sunt consideraţi absenţi. Dupã verificarea identitãţii candidaţilor, ieşirea din salã a
acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţã în care aceştia pot fi
însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de secretarul comisiei.
De asemenea, înainte de începerea propriu-zisă a probei scrise, candidaţilor li se prezintă
regulile generale cele mai importante prevăzute de lege pentru corecta desfăşurare a examenului
scris, comisia de concurs punându-le în vedere candidaţilor faptul că au obligaţia de a cunoaşte
deja prevederile speciale cuprinse în Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocuparea unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic
auxiliar și nedidactic din cadrul Universităţii, postat pe site-ul UPIT şi menţionat în anunţul de
angajare.
Prin grija secretarului comisiei, candidaţii vor primi seturi de hârtie semnate de către
preşedintele comisiei de concurs şi ştampilate pe fiecare filă, astfel încât să fie evitată orice
posibilitate de înlocuire a acestora. Prima filã, dupã înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din
dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate şi se aplicã ştampila
universităţii, cu excepţia situaţiei în care existã un singur candidat pentru postul vacant/temporar
vacant, caz în care nu mai existã obligaţia sigilãrii lucrãrii.
La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor
seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cadrul
aceluiaşi concurs subiectele sunt identice pentru toţi candidaţii, cu excepţia situaţiei în care
concursul se desfăşoară în mai multe serii.
Odată cu comunicarea subiectelor se prezintă candidaţilor şi punctajul maxim stabilit de către
membrii comisiei pentru fiecare subiect şi li se atrage atenţia că baremul de corectare urmează să
fie afişat în acelaşi loc unde este afişat şi anunţul de concurs.
Pe toată durata desfăşurării probei scrise, supravegherea candidaţilor este asigurată de
membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.
Ulterior comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei
persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură
secretariatul comisiei de concurs.
În încãperea în care are loc concursul, pe toatã perioada derulãrii acestuia, inclusiv a
formalitãţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizãrii probei, candidaţilor nu le este permisã
deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor
mijloace de comunicare la distanţã. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea
candidatului din salã, respectiv din concurs, comisia de concurs urmând să înscrie menţiunea
"anulat" pe lucrare şi să consemneze cele întâmplate în procesul-verbal.
Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisã, respectiv testul-grilã,
la finalizarea lucrãrii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special
întocmit în acest sens (Anexa nr. 13).
În maxim 3 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise, comisia de concurs este obligată să
noteze lucrările candidaţilor. Anterior începerii corectãrii lucrãrilor la proba scrisã, fiecare lucrare va
fi numerotatã, cu excepţia cazului în care existã un singur candidat pentru ocuparea postului
vacant/temporar vacant.
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Lucrãrile de la proba scrisã, cu excepţia cazului în care existã un singur candidat pentru
ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteazã sigilate.
Punctajele se acordã de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare
lucrare scrisã, şi se noteazã în borderoul de notare (Anexa nr. 14). Acordarea punctajului pentru
proba scrisã se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei
de concurs. Lucrãrile care prezintã însemnãri de naturã sã conducã la identificarea candidaţilor se
anuleazã şi nu se mai corecteazã. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul
de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.
În situaţia în care pentru o lucrare se înregistreazã diferenţe mai mari de 10 puncte între
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteazã de cãtre toţi membrii
acesteia. Procedura recorectãrii se reia ori de câte ori se constatã cã existã diferenţe mai mari de 10
puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
Dupã acordarea punctajelor finale, lucrările scrise se desigileazã, urmând ca punctajele
obţinute de fiecare dintre candidaţi, cu menţiunea "admis" ori "respins" să fie completate într-un
centralizator (Anexa nr. 15) întocmit de secretarul comisiei de concurs şi semnat de membrii
comisiei, pentru a se afişa la sediul universităţii – Rectorat-parter. Odată cu rezultatele la proba
scrisă se afişează data şi ora desfăşurării probei practice în cazul în care comisia de concurs a
stabilit şi acest tip de probă, respectiv data şi ora susţinerii interviului, dacă este cazul.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisã candidaţii care au obţinut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice
auxiliare şi nedidactice de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice
auxiliare şi nedidactice de conducere.
Urmare a desfăşurării probei scrise şi notării lucrărilor candidaţilor, se încheie un proces
verbal, prin grija secretarului comisiei de concurs, semnat de preşedinte, membrii comisiei
precum şi de secretarul comisiei de concurs (Anexa nr. 16).
Faţă de rezultatul probei scrise, candidaţii pot depune contestaţii în termen de cel mult 2 zile
lucrătoare de la data afişării rezultatului probei la sediul universităţii, sub sancţiunea decăderii din
acest drept. Astfel, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea pentru candidatul
contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând punctajul final acordat
de comisia de concurs, în situaţia în care constatã cã punctajele nu au fost acordate potrivit
baremului sau în situaţia în care candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul
minim pentru promovarea probei scrise.
Contestaţia va fi respinsã în situaţia în care punctajele au fost acordate potrivit baremului şi
rãspunsurilor din lucrarea scrisã.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul universităţii –
Rectorat-parter, imediat dupã soluţionarea contestaţiilor (conform modelului prevăzut în anexa nr.
10).
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii.
8. Organizarea şi desfăşurarea probei practice
Proba practică se introduce doar în cazul funcţiilor nedidactice (muncitor calificat, îngrijitor
etc) la care este necesară verificarea abilităţilor practice şi se organizează în cel puţin 2 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei scrise (atunci când este cazul, întrucât comisia de
concurs poate renunţa la proba scrisă, stabilind doar două etape ale concursului, respectiv proba
practică şi interviul, în temeiul atribuţiilor sale, situaţie în care proba practică se organizează în
minim 30 de zile lucrătoare de la afişarea anunţului).
Proba practicã constã în testarea abilitãţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în
vederea ocupãrii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideazã.
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Proba practicã se desfãşoarã pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va
include urmãtoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfãşurarea probei practice.
În vederea testãrii pentru proba practicã comisia poate stabili şi alte criterii de evaluare.
Aspectele constatate în timpul derulãrii probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la
raportul final al concursului, întocmitã de secretarul comisiei de concurs, care se semneazã de
membrii acestei comisii şi de candidat.
Notarea probei practice şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maxim 3 zile
lucrătoare de la finalizarea acesteia, pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de
comisia de concurs prin planul probei practice.
Fiecare membru al comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre
criteriile prevăzute şi notează punctajele în borderoul de notare (după modelul prevăzut la Anexa nr.
14).
Sunt declaraţi admişi la proba practicã candidaţii care au obţinut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice
auxiliare sau nedidactice de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice
auxiliare sau nedidactice de conducere.
Urmare a desfășurării acestei probe și acordării punctajelor, se încheie un proces verbal, prin
grija secretarului comisiei de concurs, semnat de președinte, membruu comisiei de concurs și de
secretarul comisiei de concurs (după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 sau 16).
După afişarea rezultatelor obţinute la proba practică (după modelul prevăzut la Anexa nr.
15), candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării
rezultatului la sediul universităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Astfel, comisia de
soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea aspectelor constatate în timpul derulării probei
practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând punctajul final acordat
de comisia de concurs, în situaţia în care constată că punctajele nu au fost acordate potrivit
baremului probei practice, respectiv respinge contestaţia în situaţia în care punctajele au fost
acordate potrivit baremului probei practice.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul universităţii imediat după soluţionarea
acestora, prin grija secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor (după modelul prevăzut la
Anexa nr. 10).
9. Organizarea şi desfăşurarea interviului
Interviul se susţine într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 2 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice, doar de către candidaţii declaraţi admişi la
proba scrisă/proba practică. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu
rezultatele la proba scrisă de către secretarul comisiei.
Proba interviului se susţine la sediul universităţii – Rectorat, sala fiind aleasă în funcţie de
posibilităţile administrative şi de organizare din ziua respectivă, prin grija secretarului comisiei.
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor conform unui
plan de interviu (Anexa nr. 17) întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe,
pe baza următoarelor criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
f) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
g) capacitatea de comunicare;
Page 13 of 54

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT

COD:

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfãşurarea probei practice.
În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare
prevăzute la lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către comisia de concurs.
Pentru posturile de conducere planul de interviu include şi elemente referitoare la:
b) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
c) exercitarea controlului decizional;
d) capacitatea managerialã.
Fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebãri candidatului. Nu se pot adresa
întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, starea
materialã, originea socialã sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se înregistreazã sau se consemneazã în scris în anexa la
raportul final al concursului, întocmitã de secretarul comisiei de concurs, şi se semneazã de
membrii acesteia şi de candidat. De asemenea, fiecare membru al comisiei completează
borderoul de notare (Anexa nr. 18), acordând, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile
de evaluare prevăzute mai sus conform planului de interviu care prevede punctajele maxime
acordate pentru fiecare criteriu de evaluare. Stabilirea punctajului final, calculat ca medie
aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare, se face în maxim 3 zile
lucrătoare de la finalizarea interviului.
Urmare a desfășurării acestei probe şi acordării punctajelor, se încheie un proces verbal, prin
grija secretarului comisiei de concurs, semnat de președinte, membruu comisiei de concurs și de
secretarul comisiei de concurs (după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 sau 16).
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice
auxiliare sau nedidactice de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor funcţiilor
didactice auxiliare sau nedidactice de conducere.
Rezultatele interviului (Anexa nr. 19) sunt afişate în maxim 3 zile de la susţinerea acestuia la
locul de afişare a anunţului, respectiv Rectorat-parter, prin grija secretarului comisiei de concurs.
În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului la sediul
universităţii, candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţii, sub sancţiunea decăderii din
acest drept. Contestaţia se depune la registratura UPIT şi se direcţionează către secretarul
comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea înştiinţării membrilor acestei comisii. Astfel, în
termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,
membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, numiţi prin decizia Rectorului se întrunesc şi
analizează consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând punctajul final acordat
de comisia de concurs în situaţia în care constată că punctajele nu au fost acordate potrivit
planului de interviu sau în situaţia în care, în urma analizării consemnării răspunsurilor la interviu,
candidatul declarat iniţial „respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea interviului.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în situaţia constatării faptului că
punctajele au fost acordate potrivit planului de interviu.
Rezultatele contestaţiilor depuse vor fi comunicate prin afişare la sediul universităţii – Rectoratparter, imediat după soluţionarea acestora (după modelul prevăzut la Anexa nr. 10).
10. Întocmirea centralizatorului nominal şi afişarea rezultatelor finale
Punctajul final se calculeazã ca medie aritmeticã a punctajelor obţinute la proba scrisã/proba
practică şi interviu. Astfel, punctajele finale ale concursului, în ordine descrescãtoare, vor fi
înscrise într-un centralizator nominal (Anexa nr. 17), în care se va menţiona pentru fiecare
candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului, precum şi sintagma "admis" sau
"respins". Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 100 de puncte. Centralizatorul
nominal se semneazã pe fiecare paginã de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
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Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data
susţinerii ultimei probe prin afişarea centralizatorului nominal la sediul universităţii – Rectoratparter, precum şi pe site-ul UPIT – www.upit.ro.
CAP. 2 Dispoziţii finale
Se considerã admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant
candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post,
cu condiţia ca aceştia sã fi obţinut punctajul minim necesar, funcţie de specificul funcţiei, de execuţie
sau de conducere.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba
scrisã, iar dacã egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în aceastã situaţie vor fi invitaţi la un nou
interviu în urma cãruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigãtor.
În situaţia în care nu s-a organizat proba scrisã, la punctaje egale are prioritate candidatul care
a obţinut punctajul cel mai mare la proba practicã, iar dacã egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în
aceastã situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma cãruia comisia de concurs va decide asupra
candidatului câştigãtor.
Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii didactice auxiliare sau
nedidactice vacante sau temporar vacante se consemneazã în raportul final al concursului
(Anexa nr. 21). Prin urmare, raportul final se întocmeşte doar în situaţia în care sunt parcurse
toate etapele de concurs stabilite, existând cel puţin un candidat declarat admis care se
poate prezenta la post.
Universitatea din Piteşti pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora,
documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor,
acestea fiind informaţii de interes public, cu respectarea însă a confidenţialitãţii datelor care fac
referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii. Astfel, se
excepteazã documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a
contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.
De altfel, orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală
redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa
secretarului comisiei de concurs.
În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale
acestuia, conducerea universităţii este sesizată cu privire la nerespectarea prevederilor legale
privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu
celeritate.
Astfel, se numeşte prin decizie emisă de către Rector o comisie de specialitate, atunci când se
impune, în sensul verificării legalităţii procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului. În cazul
în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi
cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi
suspendată.
Suspendarea se dispune de către Rectorul universităţii, după o verificare prealabilă, în regim
de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea
prevederilor legale.
Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.
În situaţia în care, în urma verificării realizate se constată că sunt respectate prevederile legale
privind organizarea şi desfãşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.
În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:
a) concursul se amână pentru o perioadã de maximum 15 zile lucrãtoare;
b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi
dispusã conform lit. a).
În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, Universitatea din Piteşti are obligaţia:
a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea
concursului;
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b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc
de informare care poate fi dovedit.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se
consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia
de a participa din nou la concurs la noile date.
Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor unei funcţii contractuale, care a obţinut punctajul cel mai mare este obligat să se
prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.
Prin excepţie, în urma formulãrii unei cereri scrise şi temeinic motivate adresate Rectorului
universităţii, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare
de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate
depăşi 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului.
Regulile şi etapele concrete de ocupare a funcţiilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Universităţii din Piteşti sunt prevăzute de Procedura operaţională privind întocmirea documentelor
de angajare pentru personalul care ocupă prin concurs / examen posturi vacante din cadrul
Universităţii din Piteşti,aprobată de Senatul universitar şi postată pe site-ul UPIT.
În cazul neprezentãrii la post la termenul stabilit mai sus şi în lipsa formulării cererii de
amânare a acestui termen ori respingerii acesteia de către Rectorul universităţii, postul este
declarat vacant, urmând sã se comunice candidatului care a obţinut nota finalã imediat inferioarã
posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
În situaţia în care niciun candidat nu a obţinut punctajul necesar pentru a fi admis pe
postul scos la concurs, se reia procedura de organizare şi desfăşurare a concursului în cel
mai scurt timp posibil, cu păstrarea condiţiilor de participare, a bibliografiei şi a tematicii
stabilite anterior. Acestea pot fi modificate urmare a întocmirii şi aprobării unui nou referat
de către şeful ierarhic superior al postului scos la concurs, de către conducerea
universităţii.

CAP. 3

RESPONSABILITĂŢI

Candidatul la concurs are următoarele responsabilităţi legate de prevederile prezentelor
norme de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului aplicabil UPIT:
-

-

-

-

-

studiază dispoziţiile legale prevăzute de Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
precum şi Regulamentul aplicabil la nivelul UPIT aprobat prin hotărârea Senatului
universitar şi postat pe site-ul universităţii, în vederea respectării regulilor de participare
impuse de dispoziţiile legale şi UPIT;
depune dosarul de concurs la registratura Universităţii din Piteşti până la data stabilită în
anunţul privind scoaterea la concurs a postului vacant sau temporar vacant;
se prezintă la sediul universităţii ori de câte ori este nevoie în vederea luării la cunoştinţă
a condiţiilor de desfăşurare a concursului, a datei, orei şi locului de desfăşurare a fiecărei
probe de concurs, a rezultatelor obţinute etc;
se prezintă la ora, data şi locul stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi
prezentele norme de aplicare, în vederea participării la probele de concurs stabilite prin
referatul întocmit de şeful ierarhic superior sau de membrii comisiei de concurs;
predă comisiei de concurs lucrarea scrisă/ testul grilă la finalizarea lucrării, semnând
borderoul special întocmit în acest sens;
depune contestaţii, în situaţia în care consideră necesar, în termenul prevăzut de
dispoziţiile legale în vigoare şi afişat odată cu rezultatele fiecărei probe de concurs.
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Şeful ierarhic al postului didactic auxiliar sau nedidactic vacant are următoarele
responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului aplicabil UPIT:
-

-

-

întocmeşte referatul privind propunerea organizării şi desfăşurării concursului pentru
ocuparea postului vacant sau temporar vacant din subordinea sa şi îl transmite către
conducerea UPIT, pentru a fi aprobat în CA;
propune bibliografia, tematica, componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, tipul probelor de concurs (în situaţia în care şeful ierarhic
superior al postului nu face propuneri cu privire la tipul probelor de concurs, acestea vor fi
stabilite de către membrii comisiei de concurs), condiţiile de participare (condiţiile
specifice) stabilite conform fişei postului corespunzătoare funcţiei didactice auxiliare sau
nedidactice respective şi Nomenclatorului de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare,
precum şi nedidactice din UPIT, aprobat prin hotărârea Senatului universitar din data de
17.09.2013;
participă la declanşarea Procedurii operaţionale de întocmire a documentelor de
angajare ulterior stabilirii candidatului admis la concurs.

Secretarul comisiei de concurs are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de
prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului aplicabil UPIT:
-

-

-

-

-

primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor de la Şeful Serv. ORu;
pune la dispoziţia preşedintelui comisiei prezentele norme de aplicare, precum şi
Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic
auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii, ulterior emiterii deciziei de constituire a
comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
pune la dispoziţia comisiei constituite dosarele primite şi întocmeşte un centralizator
nominal pentru a fi completat cu rezultatele obţinute în urma selecţiei;
convoacă membrii comisiei de concurs la solicitarea preşedintelui comisiei de concurs;
se ocupă de stabilirea sălii în care se va desfăşura fiecare probă a concursului, în funcţie
de posibilităţile organizatorice şi de administrare, precum şi de numărul candidaţilor
selecţionaţi sau admişi la proba următoare;
face apelul nominal al candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, în vederea
îndeplinirii formalitãţilor prealabile, respectiv verificarea identitãţii pe baza buletinului, a
cãrţii de identitate sau a oricãrui document care atestă identitatea, potrivit legii.
supraveghează candidaţii alături de membrii comisiei de concurs pe toată durata
desfăşurării probei scrise;
întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs întreaga
documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv: procesele verbale privind
selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică, interviul, raportul final al
concursului, centralizatorul nominal etc;
asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului;
participă şi contribuie alături de membrii comisiei de concurs la buna şi corecta
desfăşurare a fiecărei etape de concurs;

Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele responsabilităţi şi
competenţe legate de prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului aplicabil UPIT:
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primeşte contestaţiile depuse de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele
de concurs;
convoacă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea reluării procedurii
de selecţie, recorectării lucrării scrise, respectiv reanalizării consemnărilor în cadrul
interviului;
pune la dispoziţia preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor prezentele norme
de aplicare, precum şi Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii;
întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de soluţionare a contestaţiilor
întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv: procesele
verbale privind recorectarea lucrărilor sau reanalizarea răspunsurilor consemnate la
interviu şi rezultatele contestaţiilor;
asigură transmiterea/afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii;
participă şi contribuie alături de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor la buna şi
corecta desfăşurare a activităţilor specifice;

Membrii comisiei de concurs au următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de
prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului aplicabil UPIT:
-

-

-

-

studiază Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic
auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii, precum şi norme de aplicare a acestuia;
selecteazã dosarele de concurs ale candidaţilor;
stabilesc tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după
caz, în situaţia în care acest lucru nu s-a propus de către şeful ierarhic al postului scos la
concurs şi nu a fost aprobat de către Rector/CA;
stabilesc subiectele pentru proba scrisă, întocmind în acest sens cel puţin două seturi de
subiecte;
stabilesc punctajul maxim pentru fiecare subiect;
răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor;
stabilesc planul probei practice şi realizeazã proba practicã;
stabilesc planul interviului şi realizeazã interviul;
notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;
transmit secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
semneazã procesele-verbale, precum şi întreaga documentaţie specifică activităţii
întocmită de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al
concursului;
asigură supravegherea candidaţilor alături de secretarul comisiei de concurs pe toată
durata desfăşurării probei scrise;
contribuie alături de secretarul comisiei de concurs la buna şi corecta desfăşurare a
fiecărei etape de concurs;
informează, în scris, conducerea despre apariţia oricãrei situaţii de incompatibilitate,
conform HGR 286/2011;

Notă: Preşedintele comisiei are obligaţia de a cunoaşte cu exactitate dispoziţiile
Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul
Universităţii, precum şi prezentele norme de aplicare, în vederea transmiterii membrilor comisiei
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celor mai importante reguli şi principii, dar mai ales în vederea asigurării organizării şi desfăşurării
etapelor de concurs în conformitate cu dispoziţiile legale.
Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele responsabilităţi şi
competenţe legate de prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului aplicabil UPIT:
-

-

studiază Regulamentul privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi nedidactice şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic
auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii, precum şi norme de aplicare a acestuia;
soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire
la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului;
transmit secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor;
semneazã procesele-verbale, precum şi întreaga documentaţie specifică activităţii
întocmită de secretarul comisiei;
contribuie alături de secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la buna şi corecta
desfăşurare a activităţii specifice;
informează, în scris, conducerea despre apariţia oricãrei situaţii de incompatibilitate,
conform HGR 286/2011;

Compartimentul juridic are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de
prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului aplicabil UPIT:
-

verifică respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi acordă avizul de legalitate pe anunţul
privind scoaterea la concurs a postului vacant sau temporar vacant;
verifică respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi acordă avizul de legalitate pe decizia
de numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
asigură secretariatul comisiei de concurs/de soluţionare a contestaţiilor, când o persoană
din cadrul compartimentului este numită în această calitate prin decizia emisă de către
Rector;

Şeful Serv. ORu şi Consilierul juridic din cadrul Serv. ORu au următoarele
responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile prezentelor norme de aplicare a Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului aplicabil UPIT:
-

-

-

-

verifică posibilitatea angajării de personal, astfel încât să se asigure respectarea
dispoziţiilor art. 22 din OUG nr. 34 / 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, respectiv principiul ,,unu la şapte” –
ocuparea unui singur post la 7 posturi vacante;
primesc referatul privind propunerea organizării şi desfăşurării concursului pentru
ocuparea postului didactic auxiliar sau nedidactic vacant, întocmit de către şeful ierarhic
superior al postului şi aprobat de către conducerea UPIT, în vederea declanşării
procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
întocmesc anunţul privind scoaterea la concurs a postului vacant în baza referatului mai
sus menţionat şi îl afişează la sediul universităţii – Rectorat – parter (intrarea principală),
îl transmit la două ziare locale de notorietate şi îl potează pe site-ul UPIT, în colaborare
cu Comp. Informatizare;
completează formularul tip privind posturile vacante şi asigură transmiterea acestuia
către AJOFM;
stabilesc calendarul privind desfăşurarea concursului, urmărind traiectoria temporală
stabilită în anexa nr. 1, în vederea întocmirii anunţului precizat mai sus şi a deciziei de
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-

COD:

numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în termenele
legale;
şeful Serv. ORu propune persoana din cadrul Serv. ORu / Comp. Juridic care să aibă
calitatea de secretar al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
întocmesc decizia de numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor în baza propunerilor şefului ierarhic al postului scos la concurs şi aprobate
de conducerea UPIT;
primesc dosarele de concurs şi le transmit secretarului comisiei de concurs ulterior
emiterii deciziei de numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
oferă informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului la cererea
candidaţilor la concurs sau a posibililor candidaţi;

Rectorul UPIT are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile
prezentelor norme de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului
aplicabil UPIT:
-

-

aprobă referatul privind propunerea organizării şi desfăşurării concursului pentru
ocuparea postului didactic auxiliar sau nedidactic vacant, întocmit de către şeful ierarhic
superior al postului şi îl transmite către Serv. ORu în vederea declanşării procedurii de
organizare şi desfăşurare a concursului;
emite decizia de numire a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;

Responsabilii şi participanţii la activităţile mai sus menţionate, sunt prevăzute în anexa nr.
21 - Matricea responsabilităţilor – anexă parte integrantă la prezentele norme.

CAP. 4 ANEXE ŞI FORMULARE
Anexa 1: Axa temporală privind etapele de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant, în conformitate cu HGR nr. 286/2011;
Anexa 2: Model anunţ privind scoaterea la concurs a postului vacant sau temporar vacant pentru
personalul didactic auxiliar sau nedidactic, în vederea afişării acestuia la sediul universităţii şi pe
site;
Anexa 3: Model adresă către ziare locale de notorietate în vederea publicării anunţului privind
scoaterea la concurs a postului vacant sau temporar vacant pentru personalul didactic auxiliar sau
nedidactic;
Anexa 4: Formular privind situația locurile de muncă vacante în vederea transmiterii către AJOFM;
Anexa 5: Model decizie privind constituirea Comisiei de Concurs şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
Anexa 6: Model adresă privind invitarea unor persoane din cadrul altor instituţii de specialitate, în
vederea numirii acestora în comisia de concurs/comisia de soluţionare a contestaţiilor;
Anexa 7: Model notificare/convocare membri comisie;
Anexa 8: Centralizator rezultate selecţie dosare de concurs;
Anexa 9: Model proces verbal încheiat cu ocazia selecţiei dosarelor de concurs;
Anexa 10: Model rezultat contestaţie în etapa selectării dosarelor/ probei scrise/probei practice/
probei interviului;
Anexa 11: Model seturi subiecte;
Anexa 12: Model privind punctajul acordat pentru fiecare subiect, punctaj ce trebuie afişat la locul
desfăşurării concursului;
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Anexa 13: Borderou cu documentele predate de către candidaţi la finalizarea susţinerii probei
scrise;
Anexa 14: Borderou de notare/evaluare proba scrisă;
Anexa 15: Centralizator nominal/Rezultatele obţinute la proba scrisă;
Anexa 16: Model proces verbal încheiat cu ocazia probei scrise;
Anexa 17: Plan de interviu;
Anexa 18: Borderou notare/evaluare - etapa interviului;
Anexa 19: Centralizator/Rezultate evaluare interviu;
Anexa 20: Centralizator nominal/ Rezultate finale;
Anexa 21: Raportul final al concursului;
Anexa 22: Matricea responsabilităţilor.
CAP. 5 LISTA DE DIFUZARE
1.Rector
2.Senat - secretariat
3.Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare
4.Prorector pentru Calitatea Învăţământului
5.Prorector pentru Cercetare Ştiinţifică şi Competitivitate
6.Prorector pentru Colaborare Internaţională şi Politici de Informatizare
7.Prorector pentru Relaţii cu Studenţii, Absolvenţii şi Mediul Socio-Economic
8.Centrul pentru Studii Universitare de Doctorat
9.Director General Administrativ
10.Facultatea de Ştiinţe
11.Facultatea de Litere
12.Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
13.Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
14.Facultatea de Teologie Ortodoxă
15.Facultatea de Ştiinţe Economice
16.Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
17.Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
18.Facultatea de Matematică - Informatică
19.Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane
20.Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
21.Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenâă Redusă
22.Centrul pentru Învăţământ Pre- şi Postuniversitar
23.Centrul pentru Dezvoltare Universitară
24.D.P.P.D.
25.Institutul de Cercetare
26.Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia
27.Centrul pentru Dezvoltare Sisteme şi Aplicaţii Software
28.Centrul pentru Cooperare Internaţională
29.Centrul pentru Proiecte şi Studii Europene
30.Centrul pentru Consiliere şi Orientare Profesională, Monitorizarea Inserţiei pe Piaţa Muncii
31.Centrul pentru Colaborare cu Absolvenţii şi Mediul Socio-Economic
32.Biroul Marketing, Comunicare şi Relaţii Publice
33.Compartimentul Juridic
34. şi afişre pe site-ul UPIT: www.upit.ro – butonul Resurse Umane
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Anexa nr. 1

1

Întocmirea şi
transmiterea
propunerii privind
organizarea şi
desfăşurarea
concursului către
conducerea UPIT şi
aprobarea Referatului
de propunere în CA

2

3

Rector / CA

Şef Serviciu ORu şi consilier
juridic

Compartiment juridic

Membrii comisiei de soluţionare
a contestaşţiilor

R

R

Documente
asociate /
Înregistrări

Termen /
Data
desfăşurării
activităţii

Pct. 1 ; 2.

-

(Referat
privind
propunerea
organizării şi
desfăşurării
concursului)

Afişarea/Publicarea
anunţului privind
scoaterea la concurs a
postului vacant /
Completarea
formularului tip
privind posturile
vacante şi
transmiterea acestuia
către AJOFM

Depunerea dosarelor
de concurs la
registratura
Universităţii din
Piteşti

Membrii comisiei de concurs

privind organizarea
şi desfăşurarea
concursului

Secretarul comisiei de concurs /
Secretarul comisiei de soluţionare
a contestaţiilor

ACTIVITĂŢI

Candidatul la concurs

Etape

R Responsabili
P Participanţi

Şeful ierarhic al postului scos la
concurs

Axa temporală privind etapele de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, în conformitate cu HGR nr. 286/2011

P

R

R

P

Pct. 3
(Anunţul
privind
scoaterea la
concurs a
postului vacant
/ Formularul
transmis către
AJOFM)

T0

Pct. 4
(Dosare
concurs)

T1
(în maxim
10 zile
lucrătoare de
la afişarea
anunţului)
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4

5

6

Numirea comisiei de
concurs şi a comisiei
de soluţionare a
contestaţiilor

Rector / CA

Şef Serviciu ORu şi consilier
juridic
P

P/R

R

Compartiment juridic

Membrii comisiei de soluţionare
a contestaşţiilor

P

Selectarea dosarelor
de concurs şi afişarea
rezultatelor selectării
acestora

Depunerea
contestaţiilor cu
privire la rezultatul
selecţiei dosarelor de
concurs

Membrii comisiei de concurs

privind organizarea
şi desfăşurarea
concursului

Secretarul comisiei de concurs /
Secretarul comisiei de soluţionare
a contestaţiilor

ACTIVITĂŢI

Candidatul la concurs

Etape

R Responsabili
P Participanţi

COD:
Şeful ierarhic al postului scos la
concurs

SENAT

R

Documente
asociate /
Înregistrări

Termen /
Data
desfăşurării
activităţii

Pct. 5
(Decizie)

T2
(în maxim
11 zile
lucrătoare de
la afişarea
anunţului)

Pct. 6
(Centralizatorul
nominal
privind
rezultatele
selecţiei)

R

Pct. 6
(Contestaţie)

P

T3
(în maxim 3
zile
lucrătoare de
la expirarea
T1)

T4
(în maxim 2
zile
lucrătoare de
la afişarea
rezultatelor)

7

T5

Soluţionarea
contestaţiilor cu
privire la rezultatul
selecţiei dosarelor de
concurs şi afişarea
rezultatelor

8

P/R

P

Organizarea şi
desfăşurarea probei
scrise

R

R

R

Pct. 6
(Rezultate
contestaţie)

Pct. 7
(Subiecte)

(în maxim o
zi lucrătoare
de la
expirarea
T4)

T6
(în termen de
cel puţin 30
de zile
lucrătoare de
la afişarea/
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Rector / CA

Şef Serviciu ORu şi consilier
juridic

Compartiment juridic

Membrii comisiei de soluţionare
a contestaşţiilor

Membrii comisiei de concurs

privind organizarea
şi desfăşurarea
concursului

Secretarul comisiei de concurs /
Secretarul comisiei de soluţionare
a contestaţiilor

ACTIVITĂŢI

Candidatul la concurs

Etape

R Responsabili
P Participanţi

COD:
Şeful ierarhic al postului scos la
concurs

SENAT

Documente
asociate /
Înregistrări

Termen /
Data
desfăşurării
activităţii

publicarea
anunţului)

9

10

11

P/R

Notarea probei
scrise şi afişarea
rezultatelor

Depunerea
contestaţiilor cu
privire la rezultatul
probei scrise

R

R

Pct. 7
(Borderoul de
notare,
Rezultate)

P

Pct. 7
(Contestaţie)

T7
(în maxim 3
zile
lucrătoare de
la finalizarea
probei scrise)

T8
(în maxim 2
zile
lucrătoare de
la afişarea
rezultatelor)

T9

Soluţionarea
contestaţiilor şi
afişarea rezultatelor
acestora

P/R

R

Pct. 7
(Rezultate
contestaţie)

(în maxim o
zi lucrătoare
de la
expirarea T8)

Pct.8
(Plan proba
practică)

(în cel puţin
2 zile
lucrătoare de
la susţinerea
probei)

Pct.8
(Borderou de
notare,
Rezultate)

(în maxim 3
zile
lucrătoare de
la finalizarea
probei
practice)

T10
12

Desfăşurarea probei
practice

P

P

R

T11
13

Notarea şi afişarea
rezultatelor probei
practice

P/R

R
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14

15

Depunerea
contestaţiilor cu
privire la rezultatul
probei practice

R

Soluţionarea
contestaţiilor cu
privire la rezultatul
probei practice şi
afişarea rezultatelor
acestora

Rector / CA

Şef Serviciu ORu şi consilier
juridic

Compartiment juridic

Membrii comisiei de soluţionare
a contestaşţiilor

Membrii comisiei de concurs

privind organizarea
şi desfăşurarea
concursului

Secretarul comisiei de concurs /
Secretarul comisiei de soluţionare
a contestaţiilor

ACTIVITĂŢI

Candidatul la concurs

Etape

R Responsabili
P Participanţi

COD:
Şeful ierarhic al postului scos la
concurs

SENAT

Documente
asociate /
Înregistrări

Pct.8
(Contestaţie)

P

P/R

R

Pct.8
(Rezultate
contestaţie)

Termen /
Data
desfăşurării
activităţii

T12
(în maxim 2
zile
lucrătoare de
la afişarea
rezultatelor)

T13
(în maxim o
zi lucrătoare
de la
expirarea
T12)

T14
16

Organizarea şi
desfăşurarea
interviului

17

Notarea şi afişarea
rezultatelor
interviului

P

P

R

P/R

R

Pct.9
(Plan de
interviu)

Pct.9
(Borderoul de
notare,
Rezultate)

(în maxim 5
zile
lucrătoare dar
nu mai puţin
de 2 zile
lucrătoare de
la data
susţinerii
probei
scrise/probei
practice)

T15
(în maxim 3
zile
lucrătoare de
la finalizarea
interviului)
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18

19

Depunerea
contestaţiilor cu
privire la rezultatele
interviului

R

P/R

Afişarea rezultatelor
finale

R

P

21

Redactare/Elaborare
Raportul final

R

R

22

R

Rector / CA

Compartiment juridic

Şef Serviciu ORu şi consilier
juridic

Pct.9
(Rezultate
contestaţie)

R

20

R

Documente
asociate /
Înregistrări

Pct.9
(Contestaţie)

P

Soluţionarea
contestaţiilor cu
privire la rezultatul
interviului

Prezentarea la post a
candidatului declarat
admis

Membrii comisiei de soluţionare
a contestaşţiilor

Membrii comisiei de concurs

privind organizarea
şi desfăşurarea
concursului

Secretarul comisiei de concurs /
Secretarul comisiei de soluţionare
a contestaţiilor

ACTIVITĂŢI

Candidatul la concurs

Etape

R Responsabili
P Participanţi

COD:
Şeful ierarhic al postului scos la
concurs

SENAT

Pct.10
(Rezultate
finale,
Centralizator
nominal)

Pct.11

P

P

Conform
Procedurii de
întocmire a
documentelor
de angajare

Termen /
Data
desfăşurării
activităţii

T16
(în maxim 2
zile
lucrătoare de
la afişarea
rezultatelor
interviului)

T17
(în maxim o
zi lucrătoare
de la
expirarea
T16)

Tfin
(în maxim o
3 zile
lucrătoare de
la susţinerea
interviului)

-

-
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Anexa nr. 2
Model anunţ privind scoaterea la concurs a postului vacant sau temporar vacant pentru personalul
didactic auxiliar sau nedidactic

ANUNŢ:
1. Numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se
află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi
principalele cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
Un
post
vacant
......................................................:
-

de

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

în

subordinea

Studii de specialitate în domeniul ..............................;
Experienţă în domeniu .............................etc

2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită
şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, date de
contact pentru informaţii suplimentare, alte date necesare desfăşurării concursului:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universităţii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) recomandare de la ultimul loc de muncă pentru candidaţii din afara universităţii;
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Notă: Toate documentele solicitate se vor depune în limba română.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: ................................., ora ............................
Candidaţii vor depune un dosar cu documentele de mai sus la sediul Rectoratului –
Biroul Registaratură Secretariat Administrativ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453 ......../ .............

3. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
-

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

4. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Concursul va consta în probă scrisă/practică şi interviu.

Probele se vor susţine la sediul Universităţii, str. Tg. din Vale, nr.1, RECTORAT, în data de
................................,, începând cu ora ............................

5. Tematica şi bibliografia necesare desfăşurării concursului.
............................
Notă: Va fi avută în vedere legislaţia în vigoare la data scoaterii la concurs a postului.
Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.
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Anexa nr. 3
Model adresă către ziare locale de notorietate în vederea publicării anunțului privind scoaterea la
concurs a postului vacant sau temporar vacant pentru personalul didactic auxiliar sau nedidactic

Către,
Cotidianul…………………………………………

Vă rugăm să publicaţi în cotidianul dumneavoastră din data de ………………………..,
următorul anunţ:
„Universitatea din Piteşti, cu sediul în Piteşti, str. Tg. Din Vale, nr. 1 scoate la concurs un
post de ..............................................................:
Principalele cerinţe ale postului:
- .....................................;
- …………………………….;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: ............................., ................................ la
sediul Rectoratului – Biroul Registaratură Secretariat Administrativ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0348 453 125 / 126 /350 şi pe site-ul
universităţii www.upit.ro rubrica angajări.”

Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 şi regulamentul propriu de
angajare afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.
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Anexa nr. 4
SITUAŢIA privind locurile de muncă vacante
ANEXA 1A (Anexa nr. 1A la normele metodologice)
A. Date de identificare şi contact ale angajatorului:
7. Adresa sediu ...................... ......................
A.1. Date de identificare ale angajatorului:
A.2. Date de contact ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele ........................................
1. Adresa de contact .......................................
2. Codul unic de înregistrare ..............................
2. Persoana de contact .....................................
3. Codul CAEN ..............................................
3. Telefon/Fax .............................................
4. Forma de proprietate ....................................
4. E-mail ..................................................
5. Forma de organizare .....................................
6. Mărime (număr de personal) ..............................
B. Date privind locurile de muncă vacante
┌───┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────┬───────┬───────────────┬──────┬───────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Perioada │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Organizarea
│ Numărul de │Ofertă│
│
│
│ contractu-│
│
│
│
│
│
│
│Nr.│ Ocupaţia │
uceniciei la
│ locuri de │ vala-│Locali-│Condiţii minime│Durata│ lui sau a │ Du-│Sala-│Alte │Vala-│Modul│ Ob- │
│crt│
│
locul de
│
muncă
│ bilă │tatea │
de ocupare │ înca-│ raportului│rata│riul │avan-│bili-│ de │ ser-│
│
│
│
muncă *3)
│
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Data situaţiei*11): ................
Director general
(zz/ll/aa)
sau altă persoană autorizată,
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---------*1) Se completează denumirea ocupaţiei corespunzătoare locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin
încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, denumirea ocupaţiei este, conform COR, "ucenic".
*2) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei locului de muncă prevăzute la pct. 1).
*3) Se completează în situaţia în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea
unui contract de ucenicie, în condiţiile legii).
*3a) Se completează denumirea ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.
*3b) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă prevăzută la subpct.
3a). Denumirea calificării care se va obţine.
*3c) Se completează denumirea calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă.
*3d) Se completează codul corespunzător calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Până la
intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor din România, se are în vedere Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate
cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.
*4) Se completează alte condiţii pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin
încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, se completează toate condiţiile speciale de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la
art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condiţiile de acces la formare profesională prin
ucenicie la locul de muncă, pentru nivelul de calificare pentru care se organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000,
republicată.
*5) Se completează: nedeterminată sau determinată ............. luni. În situaţia unui contract de ucenicie, se completează durata contractului de ucenicie,
în funcţie de nivelul de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, republicată.
*6) Se completează după cum urmează:
cod: N/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru (normă întreagă);
cod: P/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de ....... ore/zi.
*7) Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (brut/lunar).
*8) Se completează alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (de exemplu:
cazare, transport, costuri cu mutarea, masă).
*9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM).
*10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele
comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).
*11) Se completează data calendaristică în care situaţia a fost completată de angajator.

Anexa nr. 5
DECIZIE
privind constituirea Comisiei de Concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea
postului vacant de ...............................

Având în vedere Referatul nr. …………………………… privind propunerea organizării şi desfăşurării
concursului pentru ocuparea postului vacant de…………………………………., aprobat în şedina Consiliului de
Administraţie din data de……………………………………;
Luând în considerare statul de funcţii al Universităţii din Piteşti, anunţul privind scoaterea la concurs a
postului …………………………………….., precum şi dispoziţiile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile art. 3, alin. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
de Administraţie;
În temeiul dispoziţiilor art. 213, alin. (6) din legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi
completările ulterioare;

Rectorul Universităţii din Piteşti, confirmat prin Ordinul MEdCTS nr. 3478 din 08.03.2012,
emite următoarea:

DECIZIE
Art. 1 Se constituie Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de ............................, în
următoarea componenţă:
- ............................................... – Preşedinte;
- ............................................... – Membru;
- ................................................– Membru;
- ............................................... – Secretar;

Art. 2 Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului vacant de
...................................., în următoarea componenţă:
- ............................................... – Preşedinte;
- ............................................... – Membru;
- ................................................– Membru;
............................................... – Secretar
Art. 3 (1) Tematica, bibliografia şi anunţul cu privire la ocuparea postului vacant de ........................... se
anexează la prezenta decizie şi devin părţi integrante la aceasta.
(2) Atribuţiile Comisiei de Concurs şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituite conform art.
1 şi 2, sunt prevăzute în cuprinsul dispoziţiilor HGR nr. 286/2011, fiind anexate în extras prezentei decizii.

(3) Instruirea membrilor comisiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului se face prin grija
preşedintelui comisiei, în conformitate cu dispoziţiile HGR nr. 286/2011.

Art. 4 Răspund de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii factorii direct implicaţi, cărora li se
comunică decizia prin grija registraturii universităţii .

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT

COD:

Anexa nr. 6
Model adresă privind invitarea unor persoane din cadrul altor instituții de specialitate, în vederea
numirii acestora în comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor

Către,
..................................
Referitor la organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de
................................................................. din cadrul Universitatăţii din Piteşti;

Vă facem cunoscut că Universitatea din Piteşti a scos la concurs postul vacant de
........................................................, conform HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Potrivit art. 9 din Regulamentul susmenţionat, ,,persoanele desemnate în comisiile de
concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã aibã o probitate moralã recunoscutã;
b) sã deţinã o funcţie cel puţin egalã sau echivalentã cu funcţia contractualã vacantã
pentru ocuparea cãreia se organizeazã concursul;
c) sã nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.”
Întrucât în cadrul Universităţii din Piteşti nu există personal care să deţină o funcţie cel puţin
egală sau echivalentă cu funcţia de ............................................................. în vederea constituirii
comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul
nostru privind organizarea şi desfăşurarea concursului, în condiţiile în care aveti posibilitatea şi
timpul necesar, prin desemnarea unei persoane din cadrul instituţiei dumneavoastră, care
îndeplineşte condiţiile legale pentru a deveni membru al comisiei de concurs / comisiei de
soluţionare a contestaţiilor.
Faţă de cele arătate, vă rugăm să ne comunicaţi un răspuns, precum şi numele
persoanei/persoanelor desemnate, în situaţia în care acceptaţi această colaborare, până cel mai
târziu la data de .............................................
Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.

Cu aleasă consideraţie,
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Anexa nr. 7
Model notificare/convocare membri comisie de concurs/comisie de soluționare a contestațiilor

Către,
membrii comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor numiţi prin decizia nr. ...........
În atenţia:Dnei/Dlui.................................................

Vă informăm că în data de............................, ora......................................, la solicitarea
preşedintelui comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizia
nr............................, sunteţi convocaţi la sediul Universităţii din Piteşti, conform art. 17 din HGR nr.
286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual

din

sectorul

bugetar

plătit

din

fonduri

publice,

în

vederea

.........................................................................................................
Prin urmare, vă rugăm respectuos să daţi curs acestei solicitări, urmând ca în situaţia
imposibilităţii participării în condiţiile prezentate mai sus să ne aduceţi la cunoştinţă în cel mai scurt
timp posibil.

Vă mulţumim.

Secretar comisie de concurs/comisie de soluţionare a contestaţiilor,
...........................................
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SENAT

COD:

Anexa nr. 8

Centralizator Nominal
al examenului pentru ocuparea postului vacant de ..............................din cadrul
Universităţii din Piteşti
- etapa de selecţie a dosarelor Nr.crt.

Nume şi prenume
candidat

Rezultat selecţie dosare de
concurs

Menţiuni

ADMIS / RESPINS

1.
2.
.......

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

Notă: Candidaţii declaraţi admişi sunt aşteptaţi să participe la următoare etapă de concurs,
respectiv proba scrisă/proba practică, în data de................., ora.............................., la sediul
Universităţii din Piteşti- Rectorat, sala.............................
În cazul candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor care au depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, aceştia au obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei
scrise.
Modalitatea de contestare: Rezultatele obţinute pot fi contestate în maxim 2 zile lucrătoare
de la afişarea lor, conform HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Contestaţiile se
depun la registratura universităţii.
Comisia de concurs:
Preşedinte: ........................................., .....................................
Membri:
..............................................................., ....................................
Secretar comisie de concurs,
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Anexa nr. 9
Model proces verbal încheiat cu ocazia selectării dosarelor de concurs

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, cu ocazia selectării dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant
de........................................

În vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului vacant de............................, au
depus dosarele următorii candidați:

1.........................................
2..........................................

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. ....................................., formată din:
-................................................. – Preşedinte;
-................................................. – Membru;
-................................................. – Membru;
-................................................. – Secretar;
s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere la concurs și selectării candidaților
care corespund cerințelor postului, în vederea participării acestora la proba scrisă/practică. În urma
analizei
dosarelor
de
concurs,
comisia
de
concurs
a
stabilit
următoarele............................................................................................................................................

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare.

Comisia de concurs:
-................................................. – Preşedinte;
-................................................. – Membru;
-................................................. – Membru;
-................................................. – Secretar;
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Anexa nr. 10
Model rezultat contestație în etapa selectării dosarelor/ probei scrise/probei practice/ probei
interviului

REZULTATUL
contestaţiei depuse de către ......................................................., înregistrată sub nr.
................................................................

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în componenţa stabilită prin decizia nr.
.................................., emisă de către Rectorului Universităţii din Piteşti, a procedat la analiza
contestaţiei

depuse

de

către

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

şi

a

constatat

următoarele:………………………………………………………………………………………………
În concluzie contestaţia a fost ADMISĂ/RESPINSĂ, conform procesului verbal încheiat în
acest sens.
AFIŞAT LA SEDIUL UNIVERSITĂŢII AZI ...................................., ora ..........................

Comisia de soluționare a contestaţiilor:
-................................................. – Preşedinte;
-................................................. – Membru;
-................................................. – Membru;
-................................................. – Secretar;
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Anexa nr. 11
Model set subiecte
BILETUL DE EXAMEN Nr. ....
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ................................................
în cadrul Universităţii din Piteşti

1. ....................................................................................................................................................
..................................................................................... (30 puncte)
2. ....................................................................................................................................................
...................................................................................... (30 puncte)
3. ....................................................................................................................................................
.......................................................................................... (30 puncte)
Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.

Comisia de concurs:

Preşedinte ...................................
Membri:
........................................................
........................................................
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Anexa nr. 12
PUNCTAJUL MAXIM ALOCAT PENTRU FIECARE SUBIECT
din biletul de examen extras pentru desfăşurarea probei scrise a concursului pentru ocuparea
postului vacant de .................................
în cadrul Universităţii din Piteşti, organizat în data de ........................................, ora .............

4. Subiectul 1, 30 puncte.
5. Subiectul 2, 30 puncte.
6. Subiectul 3, 30 puncte.
Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.

Data: ....................................

Comisia de concurs:

Preşedinte ...................................
Membri:
.........................................................
..........................................................
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Anexa nr. 13

Borderou cu documentele predate de către candidaţi la finalizarea susţinerii probei scrise

Nr.crt.

Nr. pagini lucrare scrisă

Nr. file nescrise/ciorne

Semnătura
candidatului

1.
2.
.......

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

Data: ....................................

Comisia de concurs:

Preşedinte ...................................
Membri:………………………………….

Secretar comisie de concurs:……………………………..
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Anexa nr. 14

BORDEROU DE NOTARE
-PROBA SCRISĂ-

Nr.lucrare Puncte
oficiu

Subiect
nr.1

Subiect
nr.2

Subiect
nr.3

Total
puncte

1.
......

Corector..................................................................
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Anexa nr. 15

Centralizator nominal/Rezultatele obţinute la proba scrisă
pentru ocuparea postului vacant de ..............................din cadrul Universităţii din
Piteşti

Nr.crt.

Nume şi prenume
candidat

Rezultat proba scrisă

ADMIS
/RESPINS

Menţiuni

1.
2.
.......

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

Notă: Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă sunt aşteptaţi să participe la următoare
etapă de concurs, respectiv proba practică/interviul, în data de................., ora.............................., la
sediul Universităţii din Piteşti- Rectorat, sala.........................
Modalitatea de contestare: Rezultatele obţinute pot fi contestate în maxim 2 zile lucrătoare
de la afişarea lor, conform HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Contestaţiile se
depun la registratura universităţii.
Comisia de concurs:
Preşedinte: .........................................,
Membri:
...............................................................,
...............................................................

Secretar comisie.....................................
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Anexa nr. 16
Model proces verbal încheiat cu ocazia probei scrise;
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, ............... , cu ocazia sustinerii concursului (proba scrisa) pentru ocuparea postului
vacant de ………………………………. din cadrul
Universităţii din Piteşti

La sustinerea concursului, s-au prezentat următorii candidaţi:
................................................................................................
Comisia de examinare, numita prin decizia nr............./................., formată din:
...................................................................... – Presedinte
...................................................................... – Membru
....................................................................... – Membru
....................................................................... – secretar
s-a întrunit în vederea stabilirii subiectelor și alcătuirii celor 2 (două) variante de subiecte pentru
proba scrisă, precum şi punctajul maxim pentru fiecare subiect. Variantele de subiecte s-au semnat
de toţi membrii comisiei de concurs şi s-au închis în plicuri sigilate.
Înainte de începerea concursului, s-a făcut apelul nominal al candidaţilor în vederea
identificării identităţii şi s-a trecut la desfăşurarea concursului. S-au prezentat candidaţilor
exemplarele de subiecte, din care s-a extras aleatoriu varianta nr. ___ şi s-a adus la cunoştinţă
punctajul maxim pentru fiecare subiect ( ...................... şi ............ puncte din oficiu), precum şi
durata probei scrise de ............. ore. După expirarea termenului prevăzut pentru susţinerea probei
scrise, candidatii au predat lucrările scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens .
In urma notării probei, comisia de concurs a acordat următorul punctaj candidaţilor:
........................................................................ - puncte
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2(doua) exemplare:
Comisia de concurs:
Preşedinte: ........................................., .....................................
Membri:
..............................................................., ......................................

Secretar comisie...........................................
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Anexa nr. 17
PLAN DE INTERVIU

1. Funcţia (vacantă): ........................................................
2. Data desfăşurării interviului:...........................................
3. Locul desfăşurării interviului: ..........................................
4. Conţinutul probei:
Potrivit art. 24 din HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, în cadrul
interviului vor fi testate următoarele aspecte:

Pentru funcţiile de execuţie se aplică doar
criteriile de la lit. e) –d)

(S-au luat în considerare criteriile pertinente pentru tipul de funcţie)

Criteriu de evaluare
a) abilităţile și cunoștințele impuse de funcție

Punctaje maxime
.................

b) capacitatea de analiză şi sinteză

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

c) inițiativă și creativitate

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

d) motivaţia candidatului

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

e) comportamentul în situaţiile de criză

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

f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora

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

g) exercitarea controlului decizional

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

h) capacitatea managerială

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

5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 / 70 puncte.
6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin aducere la cunoștință la locul desfăşurării
interviului, stabilit la pct. 3
7. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la locul
desfăşurării interviului/ Rectorat – parter – intrarea principală.
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8. Modalitatea de contestare: Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie
în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din HGR nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice. Contestația se depune la registratura universităţii.

Comisia de concurs:

Președinte:................................................................, ...................................

Membri:
.............................................................,.........................

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

Secretar,

............................
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Anexa nr. 18

BORDEROU DE EVALUARE/NOTARE
ETAPA INTERVIULUI

Evaluator..................................................................

Nume și prenume
candidat(ă)

Criteriu
nr.1

Criteriu Criteriu Criteriu Criteriu
nr.2
nr.3
nr.4
nr.5

Total
punct
e

Nota
obținută
la
interviu

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

Semnatura evaluatorului..................................

Page 46 of 54

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT

COD:

Anexa nr. 19

CENTRALIZATOR/REZULTATE
EVALUARE INTERVIU

Nr.crt.

Nume şi prenume
candidat

Rezultat probă interviu

ADMIS
/RESPINS

Menţiuni

1.
2.
.......

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

Modalitatea de contestare: Rezultatele obţinute pot fi contestate în maxim 2 zile lucrătoare de la
afişarea lor, conform HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Contestaţiile se depun la
registratura universităţii.

Comisia de concurs:
Președinte:................................................................
Membri:
............................................................
.............................................................
Secretar,

............................
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Anexa nr. 20

CENTRALIZATOR NOMINAL
REZULTATE FINALE
ale examenului pentru ocuparea postului vacant de ............................... din cadrul
Universităţii din Piteşti

Punctajul obținut la proba:

Nr.
crt.

Nume și prenume candidat

1.

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

Scrisă

Menţiuni

Interviu

Comisia de concurs:
Președinte:................................................................, ...................................
Membri:
.............................................................,.........................

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

Secretar,

............................
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Anexa nr. 21

RAPORT FINAL
Încheiat astăzi, ........................, cu ocazia finalizării examenului pentru ocuparea postului
vacant de..........................................din cadrul Comp./Serv./Departamentului………………………….
Anunţul
pentru
organizarea
concursului
în
vederea
ocupării
postului
de....................................a fost afişat în data de...................................la avizierul rectoratului şi a fost
publicat în două ziare locale, respectiv:.......................................şi...................................
Au depus dosarele de concurs următorii candidaţi:
1…………………………..
2…………………………..
Comisia de concurs, numită prin Decizia nr....................................., formată din:
- Preşedinte..............................................
- Membri...................................................
- Secretar.................................................
a procedat la selecţia dosarelor de înscriere, în data de..............................., constatând că au fost
depuse.................................dosare.
Proba scrisă, a doua etapă a concursului a fost susţinută în data
de.........................................Comisia de concurs s-a întrunit în vederea stabilirii subiectelor şi
alcătuirii celor două 2 seturi de subiete pentru proba scrisă, precum şi a punctajului maxim pentru
fiecare subiect în parte. Seturile de subiecte s-au semnat de către toţi membrii comisiei de concurs
şi s-au închis în plicuri sigilate.
Înainte de începerea concursului s-a făcut apelul nominal al candidaţilor în vederea
identificării identităţii şi s-a trecut la desfăşurarea concursului. S-a constatat absenţa
candidatei/candidatului….......................S-au prezentat candidaţilor seturile de subiecte, din care s-a
extras aleatoriu variant nr. ............ şi li s-a adus la cunoştinţă punctajul maxim de 100 de puncte, din
care..................................., precum şi durata probei scrise de................................ După expirarea
termenului prevăzut pentru susţinerea probei scrise, candidaţii au predat lucrările scrise, semnând
borderoul special întocmit în acest sens.
În urma susţinerii probei scrise, comisia de concurs a acordat următoarele punctaje
candidaţilor:
1……………………..
2………………………
Etapa interviului s-a desfăşurat în data de......................... şi a constat în testarea abilităţilor,
aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor, pe următoarele criterii de evaluare:
Pentru funcţiile de execuţie
se aplică doar criteriile de la
lit. e) –d)

Criteriu de evaluare
a) abilităţile şi cunoştinţele impuse de funcţie

Punctaje maxime
.................

b) capacitatea de analiză şi sinteză

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

c) iniţiativă şi creativitate

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

d) motivaţia candidatului

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

e) comportamentul în situaţiile de criză

.......................
Page 49 of 54

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT

COD:

f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora

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

g) exercitarea controlului decizional

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

h) capacitatea managerială

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

În urma susţinerii interviului, comsia de concurs a acordat următoarele punctaje candidaţilor
prezenţi:
1……………………..
2………………………
Rezultatul final obţinut prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor obţinute la cele
două probe a fost afişat la sediul universităţii – Rectorat –parter.
Prezentul raport s-a încheiat în 2 (două) exemplare.

Comisia de concurs:
Președinte:................................................................, ...................................
Membri:
.............................................................,.........................

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

Secretar,

............................
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Anexa nr. 22
MATRICEA RESPONSABILITĂŢILOR
Notaţii:
A – aprobă

D – decide

C – contribuie

E - execută

V - verifică

COMPARTIMENTE / DEPARTAMENTE IMPLICATE
ETAPE
Candidatul
la concurs

Întocmirea şi
transmiterea
propunerii
privind
organizarea şi
desfăşurarea
concursului
către
conducerea
UPIT şi
aprobarea
Referatului de
propunere în
CA

E

Afişarea/
Publicarea
anunţului
privind
scoaterea la
concurs a
postului vacant
/ Completarea
formularului tip
privind
posturile
vacante şi
transmiterea
acestuia către
AJOFM
Depunerea
dosarelor de
concurs la
registratura
Universităţii din
Piteşti

Şeful
ierarhic
al
postului

Secretar
comisie
de
concurs

Secretar
comisie de
soluţionare a
contestaţiilor

Membrii
comisiei
de
concurs

Membrii
comisiei de
soluţionare a
contestaţiilor

Com
p.
juridi
c

Şef
Serv.
ORu/C
omp.R
esurse
Umane

C

Rector
/CA

A

V/C/E

E

C
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COMPARTIMENTE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

ETAPE
Candidatul
la concurs

Numirea
comisiei de
concurs şi a
comisiei de
soluţionare a
contestaţiilor

Soluţionarea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs şi
afişarea
rezultatelor
Organizarea şi
desfăşurarea
probei scrise

Soluţionarea
contestaţiilor şi
afişarea
rezultatelor
acestora

Secretar
comisie de
soluţionare a
contestaţiilor

Membrii
comisiei
de
concurs

Membrii
comisiei de
soluţionare a
contestaţiilor

E

E

Şef
Serv.
ORu/C
omp.R
esurse
Umane

V şi C

Rector
/CA

D

D şi E

C

D şi E

C

C

Com
p.
juridi
c

V şi
C

C şi E

Notarea probei
scrise şi
afişarea
rezultatelor
Depunerea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatul
probei scrise

Secretar
comisie
de
concurs

C

Selectarea
dosarelor de
concurs şi
afişarea
rezultatelor
selectării
acestora
Depunerea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

Şeful
ierarhic
al
postului

C

C

C şi E

D şi E

C

C şi E

D şi E
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COMPARTIMENTE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

ETAPE
Candidatul
la concurs

Desfăşurarea
probei practice

C

Notarea şi
afişarea
rezultatelor
probei practice
Depunerea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatul
probei practice

Şeful
ierarhic
al
postului

Secretar
comisie
de
concurs

C

C şi E

D şi E

E

C

Soluţionarea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatul
interviului
Afişarea
rezultatelor
finale

Membrii
comisiei de
soluţionare a
contestaţiilor

Com
p.
juridi
c

Şef
Serv.
ORu/C
omp.R
esurse
Umane

Rector
/CA

C

V şi D

C

Notarea şi
afişarea
rezultatelor
interviului
Depunerea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatele
interviului

Membrii
comisiei
de
concurs

C

Soluţionarea
contestaţiilor
cu privire la
rezultatul
probei practice
şi afişarea
rezultatelor
acestora
Organizarea şi
desfăşurarea
interviului

Secretar
comisie de
soluţionare a
contestaţiilor

C

D şi E

C şi E

V şi D

E

C

V şi D

C

E

C

C

C
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COMPARTIMENTE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

ETAPE
Candidatul
la concurs

Şeful
ierarhic
al
postului

Redactare/
Elaborare
Raportul final
Prezentarea la
post a
candidatului
declarat admis

E

C

Secretar
comisie
de
concurs

Secretar
comisie de
soluţionare a
contestaţiilor

Membrii
comisiei
de
concurs

Membrii
comisiei de
soluţionare a
contestaţiilor

E

C

C

C

Com
p.
juridi
c

C

Şef
Serv.
ORu/C
omp.R
esurse
Umane

C

Rector
/CA

A şi D
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