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Având în vedere apariţia în Monitorul oficial nr. 968/30 decembrie 2014 a O.U.G. nr. 94/2014
referitoare la studiile doctorale vă aducem la cunoştinţă următoar.ele:
I.

Termenele

la alin. (1) - (6) din articolul 362 din Legea nr.1/2011- Legea
Educaţiei Naţionale se prorogă până la încheierea anului universitar 2014 - 2015
respectiv 30 septembrie 2015.
Noul conţinut al articolului rezultat în urma completării prin O.U.G. nr. 94/2014 este dat
pe verso al circularei si din acesta rezultă că se amână până la 30 septembrie 2015
termenul la care încetează contractele de muncă ale personalului didactic sau de
cercetare, care nu şi-au obţiQut diploma de doctor până la data de 9 februarie 2015 aşa
cum era prevăzut în Legea nr.112011-Legea Educaţiei Naţionale. Şefii de departamente
vor informa persoanele/doctoranzii în cauză şi îi vor mobiliza pentru finalizarea şi
susţinerea tezelor de doctorat în timp util a.î. să deţină titlul de doctor până la 30
septembrie 2015.

II.

Având în vedere că Universitatea noastră se află, în proces de evaluare instituţională,
trebuie upgradate de urgenţă toate paginile web de pe site-urile utcb, deci inclusiv cele
din subordinea dumneavoastră. Vă rugăm să luaţi măsurile necesare a.î. această
operaţiune (care presupune şi eliminarea datelor vechi sau depăşite) să fie efectuată în
cel mai scurt timp, cel mai târziu până la începerea semestrului II (23 februarie 2015).
Pentru a se putea urmări derularea acestui proces şi a avea un feedback, vă rugăm să ne
confirmaţi la adresele de e-mail neuner@utcb.ro şi secretariat@utcb.ro primirea acestei
circulare şi punerea în aplicare a celor 2 puncte prevăzute în ea.
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Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioa-re

Art. 362. - (1) Personalul didactic care ocupâ, la momentul intrări i în vigoare a prezentei
legi, funcţia de preparator universitar şi care obţine diploma de doctor în termen de 4 an i
de la intrarea în vigoare a prezentei legi ocupă de drept funcţia de asistent universitar.
(2) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
contractele de muncă ale persoanelor care ocupă funcţia de preparator universitar
încetează de drept.
(3) L a împlinirea termenului de 4 ani de la ·intrarea în vigoare a prezentei legi,
contractele de muncă ale persoanelor care ocupă funcţia de asistent universitar sau
asistent de cercetare şi nu sunt studenţi - doctoranzi sau nu au obţinut diploma de doctor
încetează de drept.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 301 alin. (2), persoanelor care ocupă la momentul
intrării în vigoare a prezentei legi funcţia de asistent universitar într-o instituţie de
învăţământ superior nu li se aplică respectivele prevederi. La împlinirea termenului de 4
ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale respectivelor
persoane, care nu au obţinut diploma de doctor, încetează de drept.
(5) La împlinirea termenul.'l:li de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
contractele de muncă ale pers<;>anelor care ocupă funcţia de lector universitar/şef de
lucrări sau o funcţie didactică universitară superioară şi nu au obţinut diploma de doctor
înceteazâ de drept.
(6) L a împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
contractele de muncâ ale persoanelor care ocupâ, în instituţii de învâţământ superior,
funcţia de cercetâtor ştiinţific sau o funcţie de cercetare superioara şi nu au obţinut
diploma de doctor încetează de drept.
(7) Termen ele predizute la alin. (l ) - (6) se proroga pâna la încheierea anu lui uni vers itar
20 14 - 20 15, respecti' 3(1septembrie20 15. (al in eat introdu s prin art. 1 pct. 17 din 0 .ll.G.
111-. 94/2014 , în vigoa re de la 30 decembri e 20 14)
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