durata reîncadrării.
Art. 290. - (1) Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către IOSUD sau o instituție membră a unei IOSUD ca
asistenți de cercetare ori asistenți universitari pe perioadă determinată, norma didactică fiind redusă
corespunzător limitei prevăzute la art. 164 alin. (3), prin excepție de la prevederile art. 287. Atribuțiile lor sunt
stabilite de senatul universitar.
(2) Studenții-doctoranzi beneficiază de toate drepturile asistenților de cercetare sau asistenților universitari,
inclusiv de vechimea în muncă.
Art. 291. - (1) Personalul din învățământul superior este format din personal didactic și personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personal didactic de predare/cercetare și personal didactic
auxiliar/cercetare din universități, biblioteci universitare și biblioteci centrale universitare. În învățământul
superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, personalul didactic de predare include
și instructorii militari, instructorii de informații, precum și instructorii de ordine publică.
(3) Prin personal didactic și de cercetare, în sensul prezentei legi, se înțelege personalul care deține, în mod
legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparține unei instituții
de învățământ superior și care desfășoară activități didactice și/sau de cercetare.
(4) În raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția de învățământ superior, personalul didactic poate fi:
titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic și cu gradul de pregătire profesională,
personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.
(5) Prin personal didactic titular se înțelege personalul didactic care ocupă o funcție didactică într-o universitate,
obținută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum și personalul didactic menținut conform
prevederilor art. 289 alin. (6), în condițiile legii. Personal didactic titular este și personalul didactic care
beneficiază de rezervare de post, în condițiile legii. Cadrele didactice și de cercetare angajate pe perioadă
determinată au statut de cadru didactic și de cercetare asociat.
(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituție de învățământ superior sau cu o singură
instituție de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfășoară activități didactice sau de cercetare
științifică în mai multe instituții de învățământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de titular poate fi
numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător asociat.
(7) Funcțiilor de cercetare-dezvoltare din universități și personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii
nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
(8) În cazul desființării unei unități de învățământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiază de
salarii compensatorii, conform legislației în vigoare.
Art. 292. - Formațiunile de studiu și dimensiunile acestora se stabilesc de către senatele universitare, cu
respectarea standardelor de calitate, în concordanță cu programul și ciclul de studii, propuse de ARACIS și
aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

SECȚIUNEA a 2-a
Ocuparea funcțiilor didactice și a posturilor didactice
Art. 293. - Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuă și concedierea personalului
didactic și de cercetare sunt de competența universităților, în baza legislației în vigoare, a metodologiei-cadru
stabilite de Ministerul Educației și Cercetării și a Cartei universitare.
Art. 2931. - Nu pot ocupa o funcție didactică persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra
persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea
unei situații care înlătură consecințele condamnării.
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Art. 294. - (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după intrarea în vigoare a prezentei legi,
pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcție
didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituția de învățământ
superior, după obținerea titlului de doctor.
(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetățeni români ori străini, fără nicio
discriminare, în condițiile legii.
(3) Prin excepție de la prevederile legislației muncii, durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani.
(4) Prin excepție, studenții-doctoranzi pot fi angajați pe o perioadă determinată de maximum 5 ani.
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate și membri ai personalului didactic
și de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcție de rezultatele profesionale personale, evaluate
pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar, precum și în funcție de nevoile de angajare și de resursele
financiare ale instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(51) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate și un asistent universitar, încheiat în
baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcției prevăzute de art. 301
alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular.
(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câștigat în urma unei competiții naționale și/sau
internaționale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalități prealabile, prin
încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în
echipa proiectului.
Art. 2941. - (1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera
didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcțiile didactice prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b)
-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universității, în acest scop.
(2) Consiliul de administrație al universității aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării
în cariera didactică.
(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcției didactice și a
postului pentru care se depune candidatura.
(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut
calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc
standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după
caz.
(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea
promovării în cariera didactică persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea
inclusiv în rândul candidaților.
(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar
încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.
(7) Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării.
(8) Universitățile au obligația să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) și să publice posturile vacante
pentru promovare în cariera didactică cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat administrat
de Ministerul Educației și Cercetării.
(9) Prevederile art. 298 și 299 sunt incidente și în ceea ce privește organizarea, desfășurarea și ocuparea
posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.
(10) Prevederile art. 287 alin. (15) și (16) se aplică și cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen
în cariera didactică.
Art. 295. - (1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre a
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Guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea CNATDCU.
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcție didactică, cerințele minime pentru prezentarea la
concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare și de
desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, conflictele de interese și incompatibilitățile, în vederea
asigurării calității, a respectării eticii universitare și a legislației în vigoare.
(3) Universitățile au obligația să respecte această metodologie și să publice toate posturile scoase la concurs,
însoțite de programa aferentă concursului, cu cel puțin două luni înainte de concurs. Publicarea posturilor
scoase la concurs se face cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat, administrat de Ministerul
Educației și Cercetării.
(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soți, afini și rude până
la gradul al III-lea inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de
conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în aceeași universitate.
(5) Încălcarea prevederilor alin. (3) și (4) duce la invalidarea concursului și la penalizarea celor vinovați pe baza
metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).
Art. 296. - (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de
personalul didactic titular al instituției ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din
străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se
aprobă de consiliul de administrație.
(3) Funcțiile și gradele de cercetător științific în rețeaua învățământului superior se obțin potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
Art. 297. - (1) În baza metodologiei-cadru prevăzute la art. 295 alin. (1) și a legislației în vigoare, universitățile
își stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor și de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, care
este aprobată de către senatul universitar. Această metodologie nu poate face referire la vechime și nu poate
discrimina persoanele din afara instituției sau țării față de persoanele din instituție ori din țară.
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu
prima zi a semestrului următor concursului.
Art. 298. - (1) Directorii departamentelor, decanii facultăților și rectorul răspund în fața senatului universitar
pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de
etică universitară și a legislației în vigoare.
(2) În condițiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica sancțiuni specificate în metodologia
proprie, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului.
Art. 299. - (1) Universitățile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare.
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice și de
cercetare, Ministerul Educației și Cercetării poate aplica sancțiuni prevăzute de prezenta lege, pe baza unui
raport întocmit de Consiliul de Etică și Management Universitar.
(3) În cazul în care instanțele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfășurare a concursului pentru
ocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități, concursul se anulează și se reia.
Art. 300. - (1) Abilitarea constă în:
a) redactarea unei teze de abilitare;
b) susținerea publică a tezei de abilitare în fața unei comisii de specialitate numite de CNATDCU și formată din
cel puțin 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate;
c) admiterea tezei de abilitare în urma susținerii publice;
d) obținerea atestatului de abilitare.
(2) Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod
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documentat realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează
originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care anticipează o dezvoltare
independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare.
(3) Pot susține examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în știință și care îndeplinesc
standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).
(4) Cererea pentru susținerea examenului de abilitare este adresată IOSUD.
(41) Dosarul cu documentele originale aferente și teza de abilitare, în format tipărit și electronic, se înaintează
CNATDCU pentru validare.
(5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU și este aprobată prin ordin al ministrului
educației și cercetării.
Art. 301. - (1) Pentru ocuparea funcției didactice de asistent universitar sunt necesare obținerea statutului de
student-doctorand sau deținerea diplomei de doctor, precum și îndeplinirea standardelor de ocupare a
posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime,
conform legii.
(2) O persoană care nu a obținut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcția de asistent universitar într-o
anumită instituție de învățământ superior pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea acestui
termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept.
(3) Condițiile minimale pentru ocuparea funcției didactice de lector universitar/șef de lucrări sunt următoarele:
a) deținerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar,
fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.
(31) În cazul specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, invitați în calitate de
cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a).
(4) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de conferențiar universitar sunt următoarele:
a) deținerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de conferențiar universitar, standarde aprobate
conform art. 219 alin. (1) lit. a);
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar,
fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.
(5) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar sunt următoarele:
a) deținerea diplomei de doctor;
b) deținerea calității de conducător de doctorat;
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de profesor universitar, standarde aprobate
conform art. 219 alin. (1) lit. a);
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar,
fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.
(6) În instituțiile de învățământ superior, suplimentar față de alte condiții stabilite de lege, funcția de asistent de
cercetare poate fi ocupată numai de persoane care sunt studenți-doctoranzi sau care dețin diploma de doctor.
(7) În instituțiile de învățământ superior, suplimentar față de alte condiții stabilite de lege, funcțiile de cercetare
de cercetător științific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care dețin diploma de doctor.
(8) În învățământul superior medical, candidații la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar
trebuie să aibă cel puțin titlul de medic rezident. Fac excepție posturile de la disciplinele care nu au
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
(9) În învățământul superior medical, candidații la concursul pentru ocuparea posturilor de șef de lucrări și de
conferențiar trebuie să aibă și titlul de medic specialist, iar candidații la concursul pentru ocuparea postului de
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profesor universitar trebuie să aibă și titlul de medic primar. Fac excepție posturile de la disciplinele care nu au
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

SECȚIUNEA a 3-a
Evaluarea calității cadrelor didactice
Art. 302. - (1) Datele și informațiile privind situația profesională a personalului didactic și de cercetare și a celui
tehnic-administrativ se consemnează într-o fișă personală de serviciu. Accesul la fișa personală de serviciu
este permis numai persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane și conducătorului instituției de
învățământ superior.
(2) Fișele de post individualizate se încadrează la nivel de departament sau școală doctorală, în statul de
funcții. Statul de funcții constituie documentul legal în baza căruia se face salarizarea lunară a fiecărui membru
al personalului didactic și de cercetare.
Art. 303. - (1) Rezultatele și performanțele activităților didactice și de cercetare ale personalului didactic și de
cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Această evaluare se face în
conformitate cu o metodologie aprobată și aplicată de către senatul universitar.
(2) Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt
informații publice.
(3) Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face și în funcție de rezultatele și performanțele
acestuia, conform legii.
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic și de cercetare includ asumarea de către angajat a unor
standarde minimale ale rezultatelor activităților didactice și de cercetare, aprobate de către senatul universitar,
și clauze privind sancționarea angajatului în condițiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, în conformitate
cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 4-a
Drepturi și obligații ale personalului didactic
Art. 304. - (1) Personalul din învățământul superior are drepturi și îndatoriri care decurg din Carta universitară,
din Codul de etică universitară, din contractul individual de muncă, precum și din legislația în vigoare.
(2) Protecția drepturilor salariaților, precum și a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creației științifice,
culturale sau artistice este garantată și se asigură în conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu
legislația specifică în vigoare.
(3) Membrilor comunității universitare le este garantată libertatea academică. În baza acesteia, ei pot exprima
liber opinii academice în spațiul universitar și au libertatea de predare, de cercetare și de creație, în
conformitate cu criteriile de calitate academică.
(4) Personalul didactic și de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, de a
candida la obținerea de granturi naționale și internaționale, fără restricții ale libertății academice.
(5) Personalul didactic și de cercetare are dreptul să facă parte din asociații și organizații sindicale, profesionale
și culturale, naționale și internaționale, precum și din organizații politice legal constituite, în conformitate cu
prevederile legii.
(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învățământ, alese în Parlament, numite în Guvern sau
îndeplinind funcții de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Curții
Constituționale, al Avocatului Poporului, al Administrației Prezidențiale, al Guvernului sau în Ministerul Educației
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