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CAPITOLUL I. DISPOZITll GENERALE 

(1) Prin examenul de promovare se asigura, exclusiv, evolutia In cariera a 
personalului didactic titular dintr-o institutie de lnva\amant superior, prin trecerea 
pe o functie didactica imediat superioara , cu respectarea standardelor minimale 
necesare 9i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din lnvatamantul 
superior, stabilite conform art 219 , alin. (1 ), lit a) din Legea educafiei nafionale 
nr.1 /2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare , 9i reglementarilor leg ale In 
v1goare . 

(2) Promovarea In cariera a personalului didactic titular lntr-una dintre functiile 
didactice se face prin examen , pe un post vacant, cu respectarea prevederilor 
legale In vigoare. 

(3) Posturile vacante destinate promovarii In cariera didactica se aproba , anual , de 
catre Senatul Universitar, la propunerea Consiliului de Administratie. 

(4) Metodologia proprie referitoare la organizarea 9i desfa9urarea examenului de 
promovare In cariera didactica , pentru lnvatamantul superior, denumita In 
continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a 
posturilor didactice pentru urmatoarele functii didactice : 

a) lector universitar/9ef de lucrari ; 
b) conferentiar universitar; 
c) profesor universitar. 

(5) Standardele aferente functiilor prevazute la alin . (4) sunt cerinte m1nime 9i 
obligatorii pentru lnscrierea la examenul de promovare pe post 9i sunt denumite 
In continuare standardele universitatii. 

(6) Standardele prevazute la alin. (4) sunt stabilite de Universitatea ,,Valahia" din 
Targovi~te, prin aprobarea de catre Senatul Universitar. Standardele universitatii 
nu pot deroga de la standardele minimale na\ionale definite la alin. (1 ), aprobate 
prin Ordinul Ministrului Educa\iei Nationale 9i Cercetarii $tiin\ifice nr. 6129/2016 
privind aprobarea standardelor minimale necesare 9i obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din lnvatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare
dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat 9i a atestatului de abilitare , 
potrivit art. 219 , alin. (1 ), lit. a) din Leg ea nr. 1 /2011 , cu modificarile 9i 
completarile ulterioare. Standardele universita\ii sunt superioare sau egale 
standardelor minimale nationale. 

(7) Universitatea ,,Valahia" din Targovi~te nu poate stabili , prin metodologia proprie 
sau prin alte documente , echivalarea lndeplinirii de catre un candidat a 
standardelor minimale nationale, prevazute la alin. (1 ), prin standarde, criterii sau 
indicatori diferi\i de cei prevazu\i de standardele minimale nationale, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Educatiei Na\ionale si Cercetarii $tiin\ifice nr. 6129/2016 , 
potrivit art . 219 , alin . (1) , lit a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificarile 9i 
completarile ulterioare . 

(8) Metodologia proprie contine prevederi referitoare la solu\ionarea contesta\iilor In 
cadrul Universita\ii ,,Valahia" din Targovi~te . Contestatiile pot fi depuse exclusiv 
pentru nerespectarea procedurii de examen. 
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(9) In situatia In care un candidat de\ine dovezi care pot demonstra nerespectarea 
procedurii de examen , candidatul poate formula contesta\ie In termen de 3 zile 
lucratoare de la comunicarea rezultatului . Contesta\ia se formuleaza In scris, se 
lnregistreaza la registratura Universita\ii ,,Valahia" din Targovi~te ~i se 
solutioneaza de comisia de contesta\ii , In maximum doua zile lucratoare de la 
expirarea perioadei de contesta\ii. Rezultatele contestatiilor se afi~eaza pe 
pagina de internet a examenului. 

(10) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de catre persoanele cu 
atribu\ii In procedura de organizare 9i desfa9urare a examenelor de promovare 
constituie abatere disciplinara 9i se sanctioneaza In conformitate cu prevederile 
art. 280-282 din Legea nr. 1/2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare , In 
functie de lncadrarea faptei . 

Art. 2. 

Metodologia proprie se elaboreaza cu respectarea principiilor care guverneaza 
lnvatamantul superior prevazute la art. 118 din Legea nr. 1/2011 , cu modificarile 
9i completarile ulterioare , 9i a metodologiei-cadru . 

Art. 3. 

(1) Anuntul privind organizarea examenului se publica cu eel pu\in doua !uni lnainte 
de data desf9urarii primei probe de examen . Inscrierea la examen lncepe In ziua 
publicarii pe site-ul Universitatii ,,Valahia" din Targovi~te a anuntului privind 
examenul pentru ocuparea postului vacant 9i se lncheie cu 15 zile calendaristice 
lnaintea desta9urarii primei probe de examen . 

(2) Anunturile se publica la loc vizibil , pe pagina principala a site-ului web al 
Universita\ii ,,Valahia" din Targovi~te 9i pe un site web specializat administrat de 
Ministerul Educatiei Na\ionale . 

(3) Pe pagina de internet a Universitatii ,,Valahia" din Targovi~te , care gazduie~te 9i 
pagina de internet a examenului , vor fi publicate , In termenul prevazut la alin . (1 ), 
eel pu\in urmatoarele informa\ii : 

a) metodologia proprie ; 
b) lista posturilor aprobate de catre senatul universitar pentru care 

urmeaza a se desta9ura examen 9i structura acestora , asumata de 
rectorul institutiei de lnvatamant superior; 

c) descrierea fiecarui post pentru care urmeaza sa se desta9oare examen 
de promovare In cariera didactica ; 

d) atribu\iile/activita\ile aferente postului didactic vacant , incluzand norma 
didactica 9i tipurile de activitati incluse In norma didactica ; 

e) salariul minim de lncadrare pe post la momentul angajarii; 
f) calendarul examenului ; 
g) tematica probelor de examen ; 
h) descrierea procedurii de examen ; 
i) lista completa a documentelor pe care candidatul trebuie sa le includa 

In dosarul de examen ; 
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j) adresa la care trebuie depus dosarul de examen . 

Art. 4. 

Cu eel putin 10 zile calendaristice Tnaintea desfa!?urarii primei probe de examen , 
pe pagina de internet a institutiei de Tnva\amant superior, care gazduie!?te !?i 
pagina de internet a examenului , vor fi publicate , cu respectarea protectiei datelor 
cu caracter personal , conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice Tn ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter 
personal 9i privind libera circula\ie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protec\ia datelor) cu aplicab ilitate din 
25.05.2018 , pentru fiecare candidat la examenul de promovare Tn cariera 
didactica , urmatoarele: 

a) curriculum vitae ; 
b) fi~a de verificare a Tndeplinirii standardelor minimale pentru postul pentru 

care urmeaza sa se desfa9oare examen de promovare; 
c) lista completa de lucrari . 

Art. 5. 

(1) Examenele au caracter transparent. 
(2) La examen poate participa candidatul care Tndepline~te conditiile de Tnscriere la 

examenul de promovare , conform Leg ii educatiei na\ionale nr. 1 /2011 , cu 
modificarile 9i completarile ulterioare, ~i prezentei metodologii . 

(3) Poate participa la examenul de promovare in cariera didactica , cadrul didactic 
titular care a avut calificativul ,, foarte bine" in ultimii 3 ani in institutia 
organizatoare, nu a fost sanc\ionat disciplinar Tn ultimii 3 ani ~i Tndepline~te 
standardele de ocupare a posturilor didactice , specifice func\iei , Tn conformitate 
cu art. 294 1 ~i art. 301 , alin . (3) , (4) sau (5) din Legea educa\iei na\ionale nr. 
1 /2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare, du pa caz. 

Art. 6. 

(1 )Se considera a fi implicate Tn procedura de examen persoanele care: 
a) participa In procesul de decizie referitor la numirea comisiei de 

examen ; 
b) sunt membri sau membri suplean\i ai comisiei de examen ; 
c) sunt implicate In decizii de evaluare profesionala sau administrativa Tn 

cadrul examenului ; 
d) sunt implicate Tn solu \ionarea contesta\iilor. 

(2)Nu pot fi implicate In procedura de examen persoane care: 
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b) sunt angajate In aceea9i institutie cu un candidat care de\ine o func\ie 
de conducere 9i sunt subordonate ierarhic candidatului . 

Tn situatia In care , In urma promovarii examenului de catre candidat , una sau mai 
multe persoane din Universitatea ,,Valahia " din Targovi~te urmeaza sa se afle lntr-o 
situa\ie de incompatibilitate conform art 295 , alin. (4) din Legea educa\iei nationale 
nr. 1/2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare, numirea pe post 9i acordarea 
titlului universitar de catre Universitatea ,,Valahia" din Targovi~te pot avea lac numai 
dupa solutionarea situatiei/situa\iilor de incompatibilitate . Modalitatea de solu\ionare 
a situatiei de incompatibilitate se comunica Ministerului Educa\iei Na\ionale, In 
termen de doua zile lucratoare de la solutionare . 

CAPITOLUL II. EXAMENUL DE PROMOVARE IN CARIERA DIDACTICA 

Art. 8. 

(1) lnstitutiile de lnvatamant superior pot sa organizeze examen de promovare In 
cariera didactica numai daca postul este vacant 

(2) Un post se considera vacant daca este prevazut astfel In statul de func\ii 
lntocmit anual sau se vacanteaza pe parcursul anului universitar. 

Art. 9. 

(1) Un iversitatea ,,Valahia" din Targovi~te poate sa organ1zeze examen de 
promovare In cariera didactica numai dupa aprobarea de catre senatul 
universitar a numarului de posturi vacante 9i publicarea , de catre universitate , 
pe pagina de internet proprie a informa\iilor privind organizarea 
examenului/examenelor. 

(2) Publicarea de catre Universitatea ,,Valahia " din Targovi~te , pe pagina de internet 
proprie , a informatiilor privind organizarea examenului/examenelor de 
promovare In cariera didactica se realizeaza In primele 30 de zile calendaristice 
de la lnceperea fiecarui semestru al anului universitar. 

(3) Tn termenul prevazut la alin. (2) , Universitatea ,,Valahia" din Targovi~te are 
obligatia de a transmite Ministerului Educa\iei Na\ionale, In vederea ob\inerii 
avizului pentru organizarea 9i desfa9urarea examenului , urmatoarele: 

a) metodologia proprie ; 
b) lista posturilor aprobate de catre senatul universitar pentru care 

urmeaza a se desfa9ura examen 9i structura acestora , asumata de 
rectorul institutiei de lnvatamant superior; 

c) extrasul din statul de func\ii care con\ine posturile propuse pentru 
examenele de promovare , semnat de rector, decan 9i directorul de 
departament sau conducatorul 9colii doctorale; 
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d) declaratia pe propria raspundere a rectorului institutiei de lnvatamant 
superior, care atesta ca toate posturile didactice propuse pentru 
examenele de promovare au In structura numai discipline din planurile 
de lnvatamant ale specializarilor/ programelor de studii legal lnfiintate , 
inclusiv ca forma de lnvatamant 9i localitate de desfa9urare. 

(4) Procedura de examen poate fi declan9ata numai dupa primirea avizului din 
partea Ministerului Educa\iei Na\ionale. 

(5) Propunerea de organizare a examenului pentru un post vacant se face de catre 
directorul departamentului , prin referat avizat de consiliul departamentului 9i de 
consiliu l faculta\ii. 

(6) Lista posturilor vacante propuse pentru ocuparea prin examen de promovare 
este avizata de consiliul faculta\ii/departamentului , lnaintata de decan/director 
departament Consiliului de Administra\ie al institutiei de lnva\amant superior In 
vederea aprobarii , conform art. 213 , alin. (13) , lit. c) din Legea educa\iei 
nation ale nr. 1 /2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

Art. 10. 

(1) Pentru lnscrierea la examenul de promovare In cariera didactica, pentru functiile 
de lector universitar/9ef de lucrari , este necesara lntrunirea cumulativa a 
urmatoarelor condi\ii : 

a) detinerea diplomei de doctor; 
b) vechime minima de 3 an i, In calitate de cadru didactic In lnva\amantul 

superior, In cadrul institu\iei organizatoare a examenului de promovare; 
c) lndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice , 

specifice func\iei didactice de lector universitar/9ef de lucrari , prevazute 
de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de 
evaluare a universita\ilor, conform art. 193 din Legea educa\iei 
na\ionale nr. 1 /2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare ; 

d) lndeplinirea condi\iilor prevazute de art . 5, alin . (2) 9i (3) din prezenta 
metodologie . 

(2) Pentru lnscrierea la examenul de promovare In cariera didactica, pentru functia 
de conferen\iar universitar, este necesara lntrunirea cumulativa a urmatoarelor 
condi\ii: 

a) de\inerea diplomei de doctor; 
b) vechime minima de 6 an i, In calitate de cadru didactic In lnvatamantul 

superior, In cadrul institutiei organizatoare a examenului de promovare; 
c) lndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice , 

specifice func\iei didactice de conferen\iar universitar, prevazute de 
metodologia proprie . Aceste standarde trebuie sa fie superioare sau 
egale standardelor minimale aprobate prin ordin al ministrului educa\iei 
na\ionale , potrivit art. 219, alin . (1), lit. a) din Legea educa\iei na\ionale 
nr. 1/2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

d) lndeplinirea condi\iilor prevazute de art. 5, alin . (2) 9i (3) din prezenta 
metodologie. 
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(3) Pentru lnscrierea la examenul de promovare In cariera didactica , pentru func\ia 
de profesor universitar, este necesara lntrunirea cumulativa a urmatoarelor 
condi\ii : 

a) de\inerea diplomei de doctor; 
b) vechime minima de 9 ani, In calitate de cadru didactic titular In 

lnva\amantul superior, In cadrul institu\iei organizatoare a examenului 
de promovare; 

c) lndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, 
specifice func\iei didactice de profesor universitar, prevazute de 
metodologia proprie. Aceste standarde trebuie sa fie superioare sau 
egale standardelor minimale aprobate prin ordin al ministrului educa\iei 
na\ionale, potrivit art. 219 , alin . (1 ), lit. a) din Legea educa\iei na\ionale 
nr. 1/2011 , cu modificarile 9i completarile ulterioare ; 

d) Tndeplinirea condi\iilor prevazute de art. 5 alin . (2) 9i (3) din prezenta 
metodologie. 

Art. 11. 

In vederea lnscrierii la examenul de promovare, candidatul depune un dosar care 
contine urmatoarele documente : 

1. cererea de lnscriere la examen , semnata de candidat, care include o 
declara\ie pe propria raspundere privind veridicitatea informa\iilor prezentate 
In dosar; 

2. propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului , atat din punct 
de vedere didactic, In cazul posturilor didactice, cat 9i din punctul de vedere al 
activita\ilor de cercetare 9tiin\ifica; propunerea se redacteaza de catre 
candid at 9i cuprinde maximum 10 pagini ; 

3. curriculum vitae al candidatului , In format tiparit 9i In format electronic ; 
4. lista de lucrari ale candidatului , In format tiparit 9i In format electronic; 
5. fi9a de verificare a lndeplinirii standardelor universita\ii de prezentare la 

examen , al carei format standard este prevazut de metodologia proprie . Fi9a 
de verificare este completata 9i semnata de catre candidat; 

6. documentele care atesta de\inerea titlului de doctor: copia diplomei de doctor 
9i , In cazul In care diploma de doctor originala nu este recunoscuta In 
Romania , atestatul de recunoa9tere a acesteia ; 

7. rezumatul , In limba romana 9i lntr-o limba de circula\ie interna\ionala , a tezei 
de doctorat; 

8. declara\ia pe propria raspundere a candidatului , In care indica situa\iile de 
incompatibilitate, prevazute de Legea educa\iei nationale nr. 1/2011 , cu 
modificarile 9i completarile ulterioare , In care s-ar afla In cazul promovarii 
examenului sau lipsa acestor situa\ii de incompatibilitate; 

9. declara\ia pe propria raspundere a candidatului , din care sa reiasa ca nu a 
fast sanc\ionat disciplinar In ultimii 3 ani ; 

10. dovada privind ob\inerea calificativului ,,foarte bine" In ultimii 3 ani ; 
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11 . copiile altor diplome care atesta stud ii le candidatului ; 
12. copia cartii de identitate sau , In cazul In care candidatul nu are o carte de 

identitate , a pa9aportului sau a unui alt document de identitate lntocmit lntr-un 
scop echivalent cartii de identitate ori pa9aportului ; 

13. In cazul In care candidatul 9i -a schimbat numele, copiile documentelor care 
atesta schimbarea numelui ; 

14. maximum 10 publicatii , brevete sau alte lucrari ale candidatului , In format 
electronic, selectionate de acesta 9i considerate a fi cele mai relevante pentru 
realizarile profesionale proprii . 

Art. 12. 

Curriculum vitae al candidatului trebuie sa includa: 

a) informatii despre studiile efectuate 9i diplomele obtinute ; 
b) informatii despre experienta profesionala 9i locurile de munca relevante , 

ocupate anterior; 
c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus 

ca director de proiect 9i granturile obtinute , In cazul In care exista astfel de 
proiecte sau granturi , indicandu-se pentru fiecare sursa de finantare , 
volumul finantarii 9i principalele publicatii sau brevete rezultate ; 

d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoa9tere a contributiilor 
9tiin\ifice ale candidatului. 

Art. 13. 

Lista completa de lucrari ale candidatului va fi structurata astfel: 

a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candid at a fi cele mai 
relevante pentru realizarile profesionale proprii , care sunt incluse In format 
electronic In dosar 9i care se pot regasi 9i In celelalte categorii de lucrari 
prevazute de prezentul articol ; 

b) teza sau tezele de doctorat ; 
c) brevete de inventie 9i alte titluri de proprietate industriala; 
d) carti 9i capitole In carti ; 
e) articole/studii in extenso, publicate In reviste din fluxul 9tiintific 

international ; 
f) publicatii in extenso, aparute In lucrari ale conferintelor internationale de 

specialitate ; 
g) alte lucrari 91 contributii 9tiintifice sau , dupa caz , din domeniul creatiei 

artistice. 
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(1) Candida\ii pentru posturile de conferen\iar universitar trebuie sa includa In 
dosarul de examen eel pu\in 3 nume 9i adrese de contact ale unor personal ita\i 
din domeniu , din \ara sau din strainatate, exterioare institu\iei de lnva\amant 
superior, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la 
calita\ile profesionale ale candidatului. 

(2) Candida\ii pentru posturile de profesor universitar trebuie sa includa In dosarul 
de examen eel pu\in 3 nume 9i adrese de contact ale unor personalita\i din 
domeniu , din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de 
recomandare privitoare la calita\ile profesionale ale candidatului . 

(3) f n cazul domeniilor ~tiin\ifice cu specific romanesc , scrisorile de recomandare 
pentru candida\ii la postul de profesor universitar pot proveni 9i din partea unor 
personalita\i din domeniul respectiv din Romania , exterioare institu\iei de 
lnva\amant superior. 

(4) Domeniile ~tiin\ifice cu specific romanesc sunt stabilite prin ordin al ministrului 
educa\iei na\ionale . 

Art. 15. 

Dosarul de examen este constituit de candidat 9i se depune direct la adresa 
institu\iei de l nva\amant superior specificata pe pagina de internet a examenului . 
Dosaru l de examen este transmis membrilor comisiei de examen dupa expirarea 
termenului de depunere a dosarelor, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare 
lnaintea desfa9urarii primei probe a examenului. 

Art. 16. 

(1) Pentru ob\inerea avizului compartimentului juridic al institu\iei de lnva\amant 
superior, fiecare dosar trebuie sa cuprinda rezolu\ia cu privire la verificarea 
informa\iilor din fi9a de verificare prevazuta la art. 11 punctul 5. Aceasta 
rezolu\ie este stabilita de catre o comisie sau un consiliu 9tiin\ific numit(a) prin 
decizie a rectorului , la propunerea Consiliului de Administra\ie. 

(2) f ndeplinirea de catre un candid at a condi\iilor leg ale de prezentare la examen 
este certificata prin avizul compartimentului juridic al institu\iei de lnva\amant 
superior, In baza rezolu\iei de la alin . (1) 9i a documentelor prevazute la art. 11 . 

(3) Avizul este comunicat candidatului ~i publicat pe pagina de internet a 
examenului In termen de 48 de ore de la emiterea sa , dar cu eel pu\in 5 zile 
lucratoare lnaintea desfa9urarii primei probe a examenului . 

Art.17. 

Candida\ii care lndeplinesc condi\iile legale de prezentare la examen vor fi 
notifica\i de catre Universitatea ,,Valahia" din Targovi$te cu privire la sus\inerea 
probelor de examen . 
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(1) Comisia de examen evalueaza candidatul din perspectiva urmatoarelor aspecte: 
a) relevanta 9i impactul rezultatelor 9tiintifice ale candidatului ; 
b) capacitatea candidatului de a lndruma studenti sau tineri cercetatori ; 
c) competen\ele didactice ale candidatului ; 
d) capacitatea candidatului de a transfera cuno~tin\ele ~i rezultatele sale 

catre mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate 
9tiintifice ; 

e) capacitatea candidatului de a lucra In echipa 9i eficienta colaborarilor 
9tiintifice ale acestuia , In functie de specificul domeniului candidatului ; 

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare
dezvoltare; 

g) experienta profesionala a candidatului In alte institu\ii decat institu\ia 
organizatoare de examen . 

(2) Comisia de examen are obligatia de a verifica 9i constata lndeplinirea de catre 
candidat a standardelor minimale na\ionale, aprobate prin Ordinul ministrului 
educa\iei na\ionale 9i cercetari i ~tiintifice nr. 6 .129/2016. 

Art. 19. 

Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre com1s1a de 
examen pe baza dosarului de examen 9i , aditional , prin una sau mai multe 
probe , potrivit metodologiei proprii Universitatea ,,Valahia" din Targovi~te anunta , 
pe pagina de internet a examenului , ziua , ora 9i locul desfa9urarii probelor de 
examen. 

Art. 20. 

(1) Stabilirea componentei comisiei de examen se face odata cu publicarea de 
catre Universitatea ,,Valahia" din Targovi~te , pe pagina de internet proprie , a 
informatiilor privind organizarea examenului . 

(2) Componenta comisiei de examen include 2 membri supleanti. 
(3) Consiliul departamentului In structura caruia se afla postul face propuneri 

pentru componenta nominala a comisiei de examen . 
(4) Componenta comisiei de examen pe baza propunerilor preyazute la alin. (3) 

este lnaintata de decanul faculta\ii/directorul departamentului spre avizare 
consiliului facultatii/consiliului departamentului . 

(5) Componen\a nominala a comisiei de examen , lnso\ita de avizul consiliului 
faculta\ii/ consiliului departamentului , este supusa validarii Consiliului de 
Administra\ie 9i apoi transmisa Senatului Universitar pentru aprobare. 

(6) Tn urma aprobarii de catre Senatul Universitar, comisia de examen este numita 
prin decizie a rectorului. 
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(7) In termen de doua zile lucratoare de la emiterea deciziei rectorului , 
componenta nominala a comisiei de examen este publicata pe pagina de 
internet a examenului. 

Art. 21. 

(1) Comisia de examen este formata din 5 membri , incluzand pre9edintele acesteia , 
specialisti In domeniul postului sau In domenii apropiate. 

(2) In cazul ' In care , din motive obiective , un membru nu poate participa la lucrarile 
comisiei , membrul respectiv este lnlocuit de membrul supleant, numit dupa 
aceea9i procedura ca 9i membrii comisiei . 

(3) Deciziile comisiei de examen sunt luate prin votul secret al membrilor. 0 decizie 
a comisiei este valida daca a lntrunit votul a eel putin 3 membri ai comisiei. 

(4) Lucrarile comisiei sunt conduse de pre9edintele comisiei. 
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de lnvatamant 

superior, din tara sau din strainatate. 
(6) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, eel 

putin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie din afara institutiei care organizeaza 
examenul , din tara sau din strainatate. 

(7) Membrii comisiei de examen trebuie sa aiba un titlu didactic superior ori eel 
putin egal cu eel al postului destinat promovarii , iar membrii din strainatate, sa 
lndeplineasca standardele universitatii corespunzatoare postului destinat 
promovarii . 

(8) In scopul exclusiv al participarii In comisia de examen , echivalarea titlurilor 
didactice ale membrilor din strainatate cu titlurile didactice din tara se face prin 
hotarare a Senatului Universitar cu privire la componenta nominala a comisiei. 

(9) Pre9edintele comisiei de examen poate fi una dintre urmatoarele persoane: 

Art. 22. 

a) directorul departamentului ; 
b) decanul sau prodecanul facultatii In care se regase9te postul ; 
c) un cadru didactic titular In universitate , specialist In domeniul postului 

sau lntr-un domeniu apropiat, delegat In acest scop prin votul consiliului 
departamentului , respectiv al consiliului facultatii care organizeaza 
examenul. 

(1) Prevederile referitoare la componenta comisiei de examen sunt aplicabile , In 
mod analog , 9i pentru desemnarea comisiei de contestatii. 

(2) Membrii comisiei de examen nu pot face parte din comisia de contestatii. 
(3) Tn urma aprobarii de catre senatul universitar, componenta comisiei de 

contestatii este numita prin decizie a rectorului. 

Art. 23. 

(1) Examenul se deruleaza astfel lncat toate probe le de examinare sa fie sus\inute 
In eel mult 45 de zile de la Tncheierea perioadei de Tnscriere . 
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(2) Examenul consta In evaluarea calitatilor didactice si a activitatii stiintifice. 
' ' ' J ' 

(3) Pre9edintele comisiei lntocme9te un raport asupra probelor examenului, pe 
baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de 
examen . 

(4) Raportul asupra probelor examenului este aprobat prin decizie a comisiei de 
examen si este semnat de fiecare dintre membrii comisiei si de catre , , 
pre9edintele comisiei. 

(5) Consiliul faculta\ii/consiliul departamentului analizeaza respectarea procedurilor 
stabilite prin prezenta metodologie 9i acorda sau nu avizul sau raportului asupra 
examenului . 

(6) Senatul Universitar analizeaza respectarea procedurilor stabilite prin prezenta 
metodologie 9i aproba sau nu raportul asupra examenului . 

Art. 24. 

(1) Rezultatul comisiei se publica pe pagina de internet a examenului , In termen de 
doua zile lucratoare de la finalizarea examenului , respectiv dupa expirarea 
termenului de rezolvare 9i de raspuns la contesta\ii , dupa caz. 

(2) Dupa aprobarea de catre Senatul Universitar a rezultatului examenului , pe 
pagina de internet a examenului se publica lista candida\ilor promova\i. 

Art. 25. 

(1) Tncadrarea pe post 9i acordarea titlului universitar aferent de catre Universitatea 
,,Valahia" din Targovi~te , In urma aprobarii rezultatului examenului de catre 
senatul universitar, se fac prin decizie a Rectorului , lncepand cu prima zi a 
semestrului urmator. 

Art. 26. 

(1) Fiecare institu\ie de lnva\amant superior lntocme9te anual , pana eel tarziu la 
data de 1 septembrie , un raport anual cu privire la organizarea , desfa9urarea 9i 
finalizarea examenelor de promovare In cariera didactica. Raportul este trimis 
spre notificare Ministerului Educa\iei Na\ionale. 

CAPITOLUL Ill. DISPOZITll FINALE 

Art. 27. 

Prezenta metodologie a fast elaborata In temeiul Hotararii Guvernului nr. 902/2018 
privind aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea 9i desfa9urarea 
examenului de promovare In cariera didactica pentru lnvatamantul superior, al art. 
294 1 alin . (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 , cu modificarile 9i completarile 
ulterioare, a fast avizata de catre Consiliul de Administratie al Universitatii ,,Valahia" 
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din Targovi~te In data de 18.12.2018, aprobata de catre Senatul Universitatii 
,,Valahia" din Targovi~te In data de 19. 12.2018 ~i intra In vigoare de la data aprobarii 
sale. 
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