
 
 

 
 

 
H O T Ă R Â R E A  S E N A T U L U I  nr.  69 

 din  10 decembrie 2021  

Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, prin votul organizat  în perioada 
09-10 decembrie 2021, prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu: 

 
 

• Legea nr. 1/2011 a educaței naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
• H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările 
și completările ulterioare 

• Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative; 
• Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante 

din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative;  
• Decizia Consiliului de Administrație nr. 110/2021;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 
Art. 1. Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante pe perioadă determinată 

se aplică prevederile Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare vacante din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, aprobată prin 

hotărârea Senatului universitar nr. 59/2021.  

Art. 2. Prin excepție de la prevederile art.  8 alin. (2) lit. a) din Metodologia de concurs 

menționată la art. 1, pentru posturile de asistent pe perioadă determinată candidații trebuie 

să dețină titlul de doctor sau să aibă statutul de student doctorand.  

Art. 3.  Posturile de asistent universitar pe perioadă determinată se pot ocupa pentru o 

perioadă de maximum 3 ani, conform hotărârii Senatului universitar de scoatere a postului la 

concurs.  

Art. 4. Prin excepție de la prevederile art.  9 alin. (1) lit. f) din Metodologia de concurs 

menționată la art. 1, pentru posturile de asistent universitar pe perioadă determinată 

candidații  care nu dețin titlul de doctor pot depune o adeverință care să ateste calitatea de 

student doctorand eliberată de IOSD.   

Art. 5 (1) Reglementările referitoare la operațiunile realizate prin intermediul platformei 

jobs.edu.ro nu sunt aplicabile posturilor de asistent pe perioadă determinată.  

(2) Publicarea în Monitorul Oficial a anunțului privind scoaterea la concurs a posturilor de 

asistent pe perioadă determinată se face de către universitate.  



 
 

 
 

(3) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 1 din Metodologia de concurs menționată la art. 1) 

pentru posturile de asistent pe perioadă determinată se modifică, pentru candidații care nu 

dețin titlul de doctor, la ultimul paragraf cu: ”Menționez că, sunt student doctorand în anul …., 

domeniul de specialitate …., în cadrul Universității …..”. 

Art. 6. Comisiile de concurs, decanatele structurilor academice și Direcția Resurse Umane  

Salarizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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