
HOTĂRÂRE   Nr. 593 din 13 iunie 2012 
privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice şi de cercetare 
vacante din instituŃiile de învăŃământ superior de stat 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 406 din 18 iunie 2012 
 
    În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, şi al art. II art. 20 alin. (2) 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
    (1) În anul 2012, în instituŃiile de învăŃământ superior de stat se pot ocupa posturile 
vacante de: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenŃiar 
universitar, profesor universitar, asistent cercetare, cercetător ştiinŃific, cercetător 
ştiinŃific gradul III, cercetător ştiinŃific gradul II şi cercetător ştiinŃific gradul I, 
existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau care se vor vacanta până la 
sfârşitul anului universitar 2011/2012. 
    (2) Posturile prevăzute la alin. (1) pot fi scoase la concurs cu condiŃia ca în urma 
concursurilor ocuparea acestora să nu determine o creştere a numărului total de posturi 
ocupate pe fiecare instituŃie de învăŃământ superior de stat cu mai mult decât numărul 
de posturi vacantate în anul universitar 2011/2012. 
    (3) DispoziŃiile alin. (2) sunt aplicabile numai pentru posturile pentru care se 
demarează concursurile începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
    ART. 2 
    Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se face în condiŃiile legii şi cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2012. 
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               VICTOR-VIOREL PONTA 
                       Contrasemnează: 
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                       Liviu Marian Pop 
                       Ministrul muncii, familiei 
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                       Mariana Câmpeanu 
                       Viceprim-ministru, 
                       ministrul finanŃelor publice, 
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    Bucureşti, 13 iunie 2012. 



 


