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REGULAMENT  

privind  alcătuirea şi  remunerarea membrilor externi ai comisiilor de 

concurs și de soluționare a contestațiilor  pentru ocuparea posturilor 

vacante didactice auxiliare și nedidactice la nivelul universității 

 

Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile: 

 

- Legii Educației Naționale nr.1/2011 , potrivit art. 8 si 123 alin (2); 

- Codului Civil art.1179 alin.1 şi art. 1851 şi următoarele; 

- Codului fiscal art.7(3) și  art.114 alin.2 ; 

- Hotărârea nr. 286/ 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. 

 

Art.1  În cazul în care  în cadrul Universității Naționale de Arte nu există specialişti în profilul 

postului scos la concurs, în comisia de concurs sau în comisa de soluționare a contestațiilor pot 

fi cooptaţi specialişti din afara universității, în baza propunerii șefului structurii care solicită  

scoaterea postului la concurs, aprobată de Consiliul de Administrație a UNAB. 

 

Art.2 Membrii externi cooptaţi în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a 

contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiții: 

 

a) Să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția vacantă  pentru ocuparea 

căreia se organizează concursul; 

b) Să nu se afle în cazuri de incompatibilitate sau conflicte de interese. 

 

Art.3  Nu poate fi membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor 

persoana care se află în următoarele situații: 

 

(a) Are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interese patrimoniale 

ale sale ori ale soțului sau soției ce pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării; 

(b) Este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV – lea inclusiv cu oricare dintre 

candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a 

contestațiilor; 

(c) Este sau urmează să fie , în situația ocupării postului de conducere pentru care se 

organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați. 

 

(d) A fost sancționată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii. 

 

 

Art.4 (1) Membrii externi cooptaţi în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a 

contestațiilor trebuie să fie persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul 

postului pentru care se organizează concursul.  
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 (2) Membrii externi ai comisiei de concurs  sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor 

vor încheia cu reprezentatul legal al universității contract de prestării servicii, în conformitate 

cu art.1179 alin.1 şi art. 1851 şi următoarele din Codul Civil.  

 

(3) Consiliul de Administraţie va determina cuantumul ofertei reprezentând contravaloarea 

prestației membrilor externi ai comisiei de concurs  sau ai comisiei de soluționare a 

contestațiilor ţinând cont de activitatea  depusă de aceştia  şi de cheltuielile necesare 

desfăşurării ei.  

 

(4) În situația în care se desfășoară doar prima etapă a concursului, respectiv selecția dosarelor, 

cuantumul ofertei se va reduce la o treime. 

 

(5) Contravaloarea prestației membrilor externi cooptaţi în comisia de concurs sau în comisia 

de soluționare a contestațiilor se achită din veniturile proprii ale universității. 
 

Art.9. Modificarea regulamentului se poate realiza ori de câte ori este nevoie, în conformitate 

cu evoluția legislației românești. 

 

Art.10. Aprobat în şedinţa Senatului din data de 25.08.2022, prin hotărârea nr. 55, 

Regulamentul intră în vigoare la data aprobării. 

 

 

 

 

Președinte Senat U.N.A.B.,                                                           RECTOR, 

                                         

 


