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Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art. l.
(l) Scopul acestei metodologii este de a descne procedura de organizare gi desliqurare a
concursurilor de ocupare a posturilor didactice in Universitatea Bioterra din Bucuresti.

(2) in Universitatea Bioterra din Bucuregti (U.B.d.B.), posturile didactice sau de cercerare
vacante se ocupd, de regula, pe duratd nedeterminatd, numai prin concurs public, conform Legii
nr. l/201 l, H.G. nr.457 din 20ll privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice 9i de cercetare vacante din invetemantul superior cu modificarile qi

completirile ulterioare, Legea nr. 31912003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare,
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare
Ordinului Ministrului nr. 6129114.02.2017 privind aprobarea standardelor minimale necesare gi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din inv615mAntul superior, a gradelor prolesionale
de cercetare-dezvoltare gi a prezentei Metodologii, numita in continuare Metodologie proprie.

Art.2

(l) Procedura legali de organizare a concursului pentru ocuparea unui post poate se difere, la
momentul organizirii concursului, atat in functie de natura postului didactic sau de cercetare, cdt
qi in funclie de natura ocuplrii acestuia, respectiv, nedeterminati sau determinati, Este posibil
ca schimbarile legislative s[ modifice implicit unele dintre prevederile prezentei Metodologii.
Orice altfel de modificare legislativi ulterioarA prezentei Metodologii va fi lacuti public pe
pagina de web(wv,rt. b iote rra. ro).

(2) Contractul de angajare pe durata determinata incheiat intre universitate gi personal didactic qi
de cercetare in urma unui concurs poate fi reinnoit, in funclie de rezultatele profesionale
personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de Senatul universitar, precum gi in funclie de
nevoile de angajare gi de resursele financiare ale universita[ii, in conformitate cu prevederile
legale ?n vigoare.

Art. 3

(l) in rapot cu necesitilile academice proprii, Senatul universitar poate aproba, pe duratd
determinatd, invitarea in cadrul instituliei de inveFmant superior a unor cadre didactice
universitare gi a altor specialiSti cu valoare recunoscuta in domeniu, din lard sau din strdinetate,
in calitate de cadre didactice universitare asociate invitate.

(2) Senatul ia in disculie aprobarea invit[rii cadrului didactic sau specialistului cu valoare
recunoscutA in domeniu, din lari sau din str5in6tate, in calitate de cadru didactic universitar
asociat invitat numai dupi avizarea de cdtre Consiliul Depa(amentului gi aprobarea Consiliului
Facultetii.

(3) in cazul specialigtilor llrd grad didactic universitar recunoscut in 1ari, Senatul universitar
aprobl, prin evaluare' gradul didactic corespunzator performanlei, in coniormitate cu standardele
nationale.
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Art. 4

(l) Studenlii-doctoranzi sunt incadrali de citre IOSUD sau de citre o institulie membrd a unui
IOSUD ca asistenJi de cercetare sau asistenli universitari pe durati determinatl de maxim 5 ani,
norma didacticd fiind redusd corespunzltor limitei prev[zute la art. 164 alin.(3) din Legea nr. I

/20t t.

(2) Atribuliile studenlilor docloranzi, incadra{i ca asistenli de cercetare sau asistenli universitari
pe durata determinat5, sunt stabilite de Senatul universitar, la propunerea Consiliului Facultetii.

(3) Studen(ii-doctoranzi beneficiazd de recunoa$terea vechimii in munci, de specialitate qi de
asistentl medicald garantate.

Art. 5

( l) Concursul pentru ocuparea pe duratd nedeterminatd sau determinatl a unui post didactic sau
de cercetare se organizeazd numai daci acesta este vacant.

(2) Un post se consideri vacant daci este prevdzut astfel in statul de funclii, intocmit anual, sau
dacA este vacantat pe parcursul anului universitar.

(3) Vacantarea se realizeazl intr-una dintre urmdtoarele modalitlli:

a) incetarea contractului de munc[, prin pensionare, ileces, demisie, concediere sau prin alti
modalitate de incetare a contractului de munci, conform legii;

b) Transferul persoanei care ocupr postul pe un alt post din cadrul aceleiagi institulii de
invitlmAnt superior, ca urmare a cigtigdrii unui concurs.

(4)Posturile didactice gi de cercetare nu pot fi scoase ia-concurs prin transformare.

Art.6

(l) Universitatea Bioterra din Bucure;ti, poate sd organizeze concurs pentru ocuparea unui post
didactic sau de cercetare pe durate nedeterminatd, numai dupd publicarea de catre Ministerul
Educaliei Nationale a postului scos la concurs in Monitorul Oficial al RomAniei. Solicitarea
publicirii de cdtre universitate se realizeazi in primele 30 de zile calendaristice de la inceperea
fiecerui semestru al anului universitar. Pentru posturile didactice pe duratd determinata,
concursul se poate organiza numai dupi publicarea pe pagina web i u.s.d.g., a anuntului
privind desfEgurarea concursu lu i.

(2) cererea pentru publicarea posturilor, transmisd Ministerului Educa{iei Nafionale, va fi
insolitd de urmltoarele documente:

a) Lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs $i structura acestora, semnat5 de rector ti
puftand ttampila universitalii;

b) Extrasul din statul de funclii care con[ine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan
$i directorul de departament sau conducdtorul qcolii doctorale;

c) in cazul posturilor didactice, declaralia pe proprie rdspundere a rectorului Universitalii
Bioterra din BucureEti, care atesta ca toate posturile propus" i fi scoase la concurs au in structura
numai discipline din planurile de invd[dmdnt ale spicializdrilor/programelor de studii legal
infiinlate, inclusiv ca formd de invatemant qi localitatea de des{Egurare; 

-

d) Metodologia proprie de concurs.
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Art. 7

( I ) in conformitate cu legislalia in vigoare, universitatea poate scoate la concurs posturi didactice
gi de cercetare, de: asistent universitar, lector universitar/gef de lucrlri, conferentiar universitar,
profesor universitar, asistent de cercetare pe duratl nedeterminatd, cercetdtor gtiin(ific gradul lll,
cerce6tor itiinlific gradul II Si cercetAtor gtiin{ific gradul I.

(2\ Posnrile didactice si de cercelare prevdzute la alin. (1) din prezenta Metodolocie. Dot fi
ocupate si pe clurotd delerminald. ( cu exceptia Dosturilor de osistent universitar $i u.sislent de
cercelare)

Art. 8.

Posturile didactice sau de cercetare pot fi ocupate de cetdleni romAni sau strdini, Ilra nicio
discriminare, conform arl.294 al Legii nr. l/201 l.

Art, 9.

( l) Scoaterea la concurs a posturilor se propune de cdtre Directorul Departamentului in structura
cdruia se afli postul, prin referat avizat de Consiliul Departamentului sau de Consiliul Facultalii,
dupd caz.

(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobate de decan qi inaintati
Consiliului de Administralie al instituliei de inv5!5mdnt superior in vederea aprobirii, conform
art.2l3, alin ( l3) din Legea Educaliei Nalionalenr.I /201 l.
(3) in adresa de inaintare, citre Ministerul Educatiei Nalionale gi anunlul de organizare a
concursului pe durate nedeterminaE, posturile vor fi individualizate prin indicarea poziliei din
statul de funclii al deparlamentulu i, a disciplinelor din structura postului, menlion6ndu-se dacl
postul este vacant.

(4) Propunerea directorului de departament va fi insoliti de un raport care trebuie sd conlind
limuriri cu privire la: necesitatea ocuparii postului in contextul realizlrii obiectivelor din planul
de dezvoltare al faculElii, valoarea qtiinlificd ce se pretinde candida{ilor, perspectivele postului,
numlrul posturilor existente deja in aceeagi specialitate, existenla resurselor financiare pentru
sus{inerea postului.

Art. 10.

Procedura de concurs pentru posturile pe duratd nedeterminatd qi penlru cele pe durotd
determinatd, se declan;eazl asle/: posturile scoase la concurs pe duraid nedetermiiatd , sunt
publicate de cltre Ministerului Educaliei Nationale, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a
III-a, iar posturile didactice pe duratd determinard, se publica de citre Universitatea Bioterra, pe
pagina web a U.B.d.B.

Art.l l
Anunlarea publicd a concursurilor:

(l) Pentru ocuparea posturilor didactice sau de cercetare vacante pe duratd nedeterminatd, se
publici de catre universitatea Bioterra din Bucuregti, cu cel pulin doud luni inainte de data
desfigurdrii primei probe de concurs, pe sile-ul web specializai administrat de Ministerului
E_ducaliei Nalionale , pe pagino web u Ll.8.d.8. si in Monitorur ofcial ar Romtiniei, partect o
IIl-a.

U.B.d.B
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(2) Pentru ocuparea posturilor didactice pe durald determinatd, anunful se publicd de cltre
Universitatea Bioterra din BucureEti, cu cel pu{in doud luni inainte de data desEgurdrii primei
probe de concurs, pe pagina web a U.B.d.B.

(31Prin afi;are Ia sediul instituliei.

(4) in funclie de profilul postului qi nevoile de personal calificat ale universitdlii, anunlarea
publicl se face, la propunerea Consiliului Facultdtii.

(5) Pe pagina web a U.B.d.B. a concursului vor fi publicate, in termenul prevdzut Ia art.l l, alin.
( t ), (2)gi (3) din prezenta Metodologie, cel pulin urmltoarele informalii:

a) descrierea postului scos la concurs;

b) atribuliile/activitAlile aferente postului scos la concurs, incluzdnd norma didacticd qi tipurile
de activitSli incluse in norma didacticd, respectiv norma de cercetare;

c) calendarul concursului;

d)tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor destinate acestora din care vor fi
selectionate subiectele probelor de concurs;

e) descrierea procedurii de concurs;

t) lista completi a documentelor pe care candidalii trebuie si le includd in dosarul de concurs;

g) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

- Capitolul II
iNscnrpRna LA coNCURS

Art.12

(1) Perioada de inscriere pentru posturile didactice pe duratd nedeterminatd, incepe din ziua in
care se publicd anunlul in Monitorul oficial al Romaniei, partea a III-a, privind organizarea
concursului 9i se incheie cu l5 zile calendaristice inaintea desfEgurdrii primei probe de ioncu...
(2)Pentru posturile didactice pe durate determinat[. inscrierea Ia concurs incepe din ziua in care
se publicd pe pagina web a U.B.d.B. anunlul privind organizarea concursului gi se incheie cu l5
zile calendaristice inaintea desfEguririi primei probe de concurs.

(3) Derularea concursului are loc in termen de 45 de zile de la data incheierii perioadei de

in vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul intocme$te un
dosar care conline urmAtoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs, semnata de candidat insoliti de o declaralie pe proprie
rispundere privind veridicitatea informaliilor prezentate in dosar;

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atdt din punct de vedere
didactic cAt qi din puncr de vedere al acrivirAlilor de cercetare gtiintifice.

ln scnere

Art. 13.

U.B.d.B,
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Propunerea se redacteazi de catre candidat, cuprinde maxim l0 pagini 9i este unul dintre
principalele criterii de departajare a candidalilor.

c) curriculum vitae al candidatului;

d) lista de lucrdri a candidatului;

e) fi$a de verificare a indeplinirii standardelor de prezentare la concurs, completaE $i semnate de
cdtre candidat:

f) copia legalizate a diplomei de doctor, qi in cazul in care diploma de doctor originali nu este
recunoscutd'in Rom6nia. atestatul de recunoa$tere sau echivalare a acesteia,

g) rezumatul, in limba rom6n[ pi intr-o limba de circulalie internalionalS a tezei de doctorat, pe
maxim o paginl;

h) declaralie pe proprie rispundere a candidatului in care indic[ situaliile de incompatibilitate
prevlzute de Legea Educa{iei Na{ionale nr.ll20l I in care s-ar afla in cazul cAgtiglrii concursului
sau lipsa acestor situalii de incompatibilitate;

i) copii ale altor diplome care atestd studiile candidatu lui:diplomd de bacalaureat sau atestat de
recunoa$tere, diplomd de licenld sau atestat de recunoagtere,diplomi de master sau atestat de
recunoa$tere;

j) foile matricole, suplimente la diplomi sau situaliile gcolare eliberate pentru fiecare ciclu de
studii, in fotocopie;

k) copia ce(ii de identitate, sau in cazul in care candidatul nu are carte de identitate, se va
prezenta pagaportul sau un alt documery! echivalent ce(ii de identitate;

l) in cazul in care candidatul gi-a schimbat numele, copii dupi documente care atestA schimbarea
numelui, certificat de cisetorie sau dovada schimbirii numelui;

m) maximum l0 publicalii, brevete sau alte lucriri ale candidatului, in format electronic,
seleclionate de acesta gi considerate a fi cele mai relevante pentru realizdrile profesionale proprii,
(in cazul publicaliilor sau lucririlor ce nu pot fi prezentate in lormat electronic, candidutul
scaneaza paginile in care sunt trecute mentiunile privind: titlul, autorii, editura, anul publicdrii,
ISBN, cod CNCS, cuprinsul);

n) la dosarul de concurs se ata$eaze gi un cD/DVD, sau alt suport electronic, cu intreg conlinutul
acestuia scanat in vederea transmiterii cdtre comisia de concurs(documentele create de candidat
vor fi in format,,word", iar cele preexistente, precum actele de identitate, actele de studii, vor fi
scanate);

o) certificat medical din care rezultd ci este apt sr desligoare activitate didacticrl
p) certificat de cazier judiciar.

U.B.d.B
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Art. l4
( l) Candidalii la posturile de conlerenliar universitar trebuie si includl in dosarul de concurs cel
putin 3 nume qi adrese de contact ale unor personalitAti din domeniul respectiv din jari sau din
striinetate, exterioare instituliei de inv[{6m6nt superior al cerei post este scos la concurs, care au
acceptat se elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitelile profesionale ale
candidatului.

(2) Candida(ii la posturile de profesor universitar trebuie sd includd in dosarul de concurs cel
pulin 3 nume gi adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strdindtate.

(3) in cazul domeniilor cu specific romanesc scrisorile de recomandare pentru candidatii la
posturile de profesor pot proveni $i din partea unor personalitili din domeniul respectiv din
Romdnia, exterioare instituliei de invAlemant superior al cArei post este scos la concurs.

Art. 15

Curriculum vitae al candidatului trebuie sd includa informaJii despre:

a) studiile efectuate qi diplomele oblinute;

b) experienla profesionald gi Iocurile de muncd;

c) proiectele de cercetare - dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect $i granturile
oblinute, in cazul in care exis6 astfel de proiecte sau granturi, indic6ndu-se pentru fiecare sursi
de finan1are, volumul finan![rii gi principalele publicalii sau brevete rezultate;

d)premii sau alte elemente de recunoagtere a contribu{iilor gtiinlifice alecandidatului.

A rt. l6

Lista complet[ de lucriri a candidatului va fi structuratA astfel:

a) lista celor maximum l0 lucrlri considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizdrile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in dosar gi care se pot reglsi
gi in celelalte categorii de lucrdri prevezute de prezentul articol (in cazul publica{iilor sau
lucrdrilor ce nu pot fi prezentate in format electronic, candidatul scaneazl paginile in care sunt
trecute menliunile privind: titlul, autorii, editura, anul publiclrii, ISBN, cod CNCS, cuprinsul);

b) teza sau tezele de doctorat (diploma);

c) brevete de invenlie gi alte titluri de proprietate industriall qi inrelecrualA;

d) c54i $i capitole in ca(i(forma tipari6);

e) anicole / studii in extenso, publicate in revisre din fluxul ;riinlific inrernalional principal;

f) publicalii in extenso, aparute in lucrdri ale principalelor conferinle intemalionale de
specialitate;

g) alte lucreri pi contribulii $tiinlifice sau, dup6 caz, din domeniul creatiei artistice.

u.B.d.B.
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Art. 17

(l) Dosarul de concurs este constituit de candidat gi impreun[ cu suportul electronic care conline
scanat dosarul se depune la adresa instituliei de invAtamant superior specificatl pe pagina web a
concursului, direct sau prin intermediul serviciilor pogtale sau de curierat care permit
confirmarea primirii.

(2) Pe paginile web ale concursului administrat de U.B.d.B., respectiv de cdtre Ministerului
Educaliei Nationale, vor fii publicate, cel mai tdrziu in termen de 5 zile lucritoare de la data
limitl pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidalii inscrigi gi cu respectarea
protecliei datelor cu caracter personal in sensul Iegii. urmdtoarele:

a) curriculum vitae;

b) fiqa de verificare a indeplinirii standardelor minimale.

Art. 18

(l) indeplinirea de c[tre un candidat a condiliilor legale de prezentare la concurs, este certificata
prin avizul compartimentului juridic al instituliei de invelamant superior pe baza verific[rii
informaliilor din figa de verificare gi a celorlalte documente necesare inscrierii la concurs.

(2) Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu mai pulin
de 5 zile lucrdtoare inaintea deslEgurlrii primei probe a concursului.

(3) Candidalii care indeplinesc condiliile legale de prezentare la concurs vor fii invitali de citre
universitate la suslinerea probelor de concurs.

Capitolul III
DERULAREA CONCURSULUI

Art.l9.
( l) Stabilirea componenlei comisiei de concurs se f,ace dupd publicarea anun{ului de scoatere la
concurs a postului.

(2) Componenla comisiei de concurs include gi membri supleanli.

(3)Consiliul Departamentului in structura crruia se afld postul, face propuneri pentru
componenla nominali a comisiei de concurs.

(4) componenla comisiei de concurs este aprobatd de decanul facultetii, pe baza propunerilor
prevAzute Ia an.l9, alin. (3), 9i este avizatd de consiliul faculr5lii.

(5) Componenla nominall a comisiei de concurs impreund cu avizul consiliului facultalii este
transmise senalului universitar qi supusi aprobirii.

(6) in urma aprobdrii de cetre senatul universitar, comisia de concurs este numitl prin decizie a
rectoru lui.

(7) in termen de 2 zile lucrdtoare de la emiterea deciziei rectorului, decizia privind componenla
comisiei pentru posturile de conferenliar universitar gi profesor universitar, cercetator jtiinlific
gradul II ii cercetdtor $tiintific gradul I pe durata nejeterminata, este transmisE Ministerului

Pag.8
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Educaliei Nalionale pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea alll-a gi pe site-
ul. instituliei respective.

Art.20

(l) Comisia de concurs este formatd din 5 membri, incluzdnd pregedintele acesteia, specialigti in
domeniul postului scos la concurs sau in domenii apropiate.

(2) in cazul indisponibilitilii participArii unui membru la lucririle comisiei, membrul respecriv
este inlocuit de membrul supleant numit dupi aceeagi proceduri ca 9i membrii comisiei.

(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate cu majoritate de voturi (cel pulin 3), prin vot secret.

(4) Lucrdrile comisiei de concurs sunt conduse de un preqedinte.

(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituliei de invAtamant superior, din lari
sau din streinetate.

(6) Pentru ocuparea unui post de conferenliar universitar , prof'esor universitar, cercetetor
gtiinlific gradul II $i cercetdtor qtiinlific gradul I, cel pufin 3 membri ai comisiei trebuie sd fie din
afara instituliei care organizeazd. concursul, din lard sau din str5initate.

(7) Membrii comisiei de concurs trebuie sd aibi un titlu didactic superior sau cel pulin egal cu
cel al postului scos la concurs, sau pentru membrii din strainetate, si indeplineasci standardele
universitSlii corespunzltoare postului scos la concurs.

(8) in scopul exclusiv al participirii, in comisia de concurs, echivalarea titlurilordidactice ale(ai)
mernbrilor din strainAkte cu titlurile elidactice din pr[ se face prin aprobarea de cetre senatuF
universitar a componenlei nominale a comisiei.

(9) Pregedintele comisiei de concurs poate fi directorul departamentului in care se regase$te
postul, decanul sau prodecanul facultdlii in care se regase$te postul, un membru al consiliului
departamentului, respectiv consiliului facult[1ii, delegat in acest scop prin votul consiliului
respectiv, sau o alt[ persoand care trebuie sI aibd un titlu didactic superior ori cel pugin egal cu
cel al postului scos la concurs.

Propunerea de numire a preqedintelui vine din partea consiliului departamentului din structura
clruia lace parte postul, odata cu propunerea de comisie gi este aprobati de consiliul facultdlii.

Art.2l
(l) Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs incepdnd cu data inchiderii
procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai tarziu de 5 zile lucrdtoare inaintea
desliquririi primei probe a concursului.

(2) Expedierea dosarului, in formatul electronic depus de candidali, dupd multiplicarea in 5
exemplare, se face prin registratura universitdlii.

(3) Dosarul, in format tiparit. depus de candidat, va fi transmis pregedintelui comisiei.
{rt.22
Comisia de concurs evalueazd candidatur din perspectiva urmetoareror aspecle:

a) relevanla gi impactul rezulratelor gtiintifice ale candidatului;

U,B.d.B,
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b) capacitatea candidatului de a indruma studenli sau tineri cercetdtori;

c) competen!ele didactice ale candidatului;

d) capacitatea candidatului de a transfera cuno$tinlele gi rezultatele sale catre mediul economic
sau social, sau de a populariza propriile rezultate gtiinlifice;

e) capacitatea candidatului de a lucra in echipi 9i eficienla colabordrilorgtiinlifice ale acesruia;

1) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienla profesionali a candidatului in alte institulii decit institulia care a scos postul la
concurs, in special experienla in cadrul instituliilor de inv5(Amant superior gi cercetare din lista
aprobatd prin Ordinul Ministrului Educaliei Nalionale elaborar conform ari.216. alin.(2), pct.f)
din Legea Educa{iei Nalionale,nr. l/20 I I .

Art.23

(l) Competenlele profesionale ale candidatului se evalueazd de cdtre comisia de concurs, pe baza
dosarului de concurs gi, adilional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzAnd
prelegeri, sus{inerea unor cursuri sau alte asemenea.

(2) Pentru toate posturile cel putin o probi de concurs este reprezentate de o prelegere publicd in
care candidatul prezintl cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare gi planul de
dezvoltare a carierei universitare. Aceastd probr contine in mod obligatoriu qi o sesiune de
intrebdri din partea comisiei 9i a publicului.

(3) Universitatea Bioterra din Bucure;ti, anunld, cu cel pulin 5 zile lucrdtoare inainte de
desftgurarya probei, pe pagina web proprie a concursului, ziua, oEL gi locul desligurdrii acestei
probe 9i inviti astfel toli candidalii la suslinerea probelor de concurs.

Art.24.

Asistentul universitar pe durata nedeterminate sau cercetetorul gtiinlific este angajat prin concurs
public, din rAndul absolvenlilor instituliilor acreditate de invdldmant superior daci indeplineqte
urmitoarele condilii:

- s[ delin[ diplom5 de doctor( punctaj reza, conform anexei 3);

- sd aiba publicate lucrdri (monografi i, articole, studii, etc) al clror punctaj sd fie egal sau mai
mare de l0(conform anexei 3).

Art.25.
(l) Conisia de concurs pentru un post de 4srs/errl universitar pe durota nedelerminatd este
alcatuite conform art. 20 din prezenta metodologie.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe durati nedeterminatd consta in
trei probe: scrisd, orold si practicd:, specificandu-se ziua (zilele), ora(ele) qi sala (sdlile), care vorfi an.,nlate de comisie pe pagina web a U.B.d.B. Evaluarea se face cu note de la I la 10,
candidatul trebuind sr oblini o medie de minim g 9i cel pulin nota 7 la fiecare probd pentru a
putea fii declarat admis.
(3) Pentru proba scrisd qi orald se anunla bibliografia pe pagina web a universirdlii odata cupublicarea anunlului de scoatere a postului la concurs.

u.B.d.B.
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(4) Comisia de concurs stabile$te tema pentu proba procticd cu 48 de ore inainte de suslinerea
ei 9i se publicl pe pagina web a U.B.d.B. Proba practic[ consE in suslinerea unor lucriri practice
in prezen{a comisiei de concurs.

(5) Prelegerea publicd dd posibilitatea candidatului sA prezinte cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare gi planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasti probl, evaluatd cu

,,admis/respins", conline in mod obligatoriu $i o sesiune de intrebdri din partea comisiei 9i a
publicului.

Art.26.

Pentru ocuparea unui post de ltr'tor urtittr.sitar t;ef de lucriril,cand ida!ii trebuiesd indeplineasca
cumulativ urmetoarele condili i :

(l)- si delind diploma de doctor( punctaj teza, conform anexei 3);

(2)- si aibi curs publicat la cel pulin una din disciplinele postului scos la concurs;
(3)- sA aiba publicate lucrdri (cursuri, monografii, articole, studii, etc) al caror punctaj si fie egal
sau mai mare de 30(conform anexei 3).
(4)-in invd(dmdntul superior medical candidafii la concursul pentru ocuparea postului de ;efde
lucrdri, conform art.300,alin.(9) din LEN l/201 l, trebuie sd aibe gi titlul de medic specialist. Fac
exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in releaua Ministerului Sandtetii $i
cele de la disciplinele preclinice.
Art,27.

([)Concursul pentru ocuparea unui pos, de lector uniyersitar (Sef de lucrdri) consE in, analiza
dosarului de concurs, sustinerea unei prelegeri cu caracter didactic/qtiinJific, dupl caz, in
prezenla com isieade concurs.

(2) Programa aferentl concursului se publicd pe pagina web a U.B.d.B., odata cu publicarea
anunjului de scoatere a postului la concurs.

(3) Tema prelegerii didactice /qtiinlifice se stabilegte de cetre comisie gi se anunla candidatilor cu
48 de ore inainte de sustinere pe pagina web a U.B.d.B.

Evaluarea se face cu note de la I la 10, candidatul trebuind sA obtine o medie de minim 8 gi cel
pulin nota 7 la fiecare probi pentru a putea fii declarat admis.

(4) Prelegerea publica di posibilitatea candidatului s5 prezinte cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare gi planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta proba, evaluata cu
,,admis/respins", conline in mod obligatoriu gi o sesiune de intrebdri din partea comisiei qi a
publicului.

(4) comisia de concurs, alcatuite conform art. 20 din prezenta metodologie, decide ierarhia
candidalilor gi nominalizeazl candidatul care a intrunit cele mai bune rezultate.

Art. 28.

Pentru ocuparea postului de conferenliar universitar se cer indeplinite cumulative urmitoarele
condilii:

( l)- delinerea diplomei de doctor;

(2)-indeplin irea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcfiei didactice de conferenliar universitar, stabilite de Coniiliul Nalional tle AtJstare a

U,B.d.B
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Titlurilor, Diplomelor ;i Certificatelor Universitare(CNATDCU) qi aprobate prin ordin al
ministrului de resort.

(3)-in tnvdldmdnlul superior medical, candidalii la concursul pentru ocuparea postului de
conferentiar universitar,conform art.300,alin.(9) din LEN l/201l, trebuie sI aibl 9i titlul de
medic specialist. Fac exceplie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in reteaua
Ministerului Senatatii qi cele de la disciplinele preclinice.

Art.29.

Pentru ocuparea postului de profesor universitar se cer indeplinite cumulative urmitoarele
condilii:

( I )- delinerea diplomei de doctor;

(2)-indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcliei didactice de profesor universitar, stabilite de Consiliul Nalional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare(CNATDCU) Si aprobate prin ordin al ministrului de
resort.

(3)-tn invdldmdnlul superior medical, candidalii la concursul pentru ocuparea postului de
prolesor universitar, conform art.300,alin.(9) din LEN l/201l, trebuie sd aibd qi titlul de medic
primar. Fac exceplie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in re[eaua Ministerului
S6natelii qi cele de la disciplinele preclinice.

Art. 30.

(l) Concursul pentru ocuparea postului de conferenliar gi profesor, constd inanaliza dosarului de
concurs gi sustinerea une- prelegeri publice.

(2) Prelegerea publicl de posibilitatea candidatului sI prezinte cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare gi planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasti probd contine in
mod obligatoriu gi o sesiune de ?ntrebiri din partea comisiei 9i a publicului.

(3) Comisia de concurs pentru un post de confelenliar sau profesor, alc[tuite conform art.20 din
prezenta Metodologie, procedeazl la ierarhizare avdnd in vedere gi prevederile art. 22 din aceeagi
Metodologie.

Art.3l.
(l) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaJilor gi nominalizeaza
candidatul care a intrunit cele mai bune rezultate.

(2) Pregedintele comisiei de concurs intocme$te un raport asupra concursului, pe baza referatelor
de apreciere redactate de flecare membru al comisiei de Concurs gi cu reipectarea ierarhiei
candidalilor decisi de comisie.

(3) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizia comisiei de concurs $i este semnat de
fiecare din membrii comisiei de concurs gi de cltre pre$edintele comisiei.
(4) Pregedintele comisiei de concurs inainteazi raportul de concurs aprobat prin decizie a
com isiei,,referatele de apreciere gi dosarul original depus de candidat, Ia registratura U.B.d.B. in
maxim 30 de zile de la incheierea perioadei dJinscriere.

U.B,d,8,
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Art.32

(l) Dosarele de concurs, incluz6nd gi raportul asupra concursului, se inainteaza decanului
facultdlii, sau prodecanului responsabil, care organizeazd, punerea lor in disculia consiliului
facultetii qi asiguri conditiile pentru consultarea materialelor de concurs de citre membrii
consiliului.

(2) Pentru validarea concursului este necesara prezenta a doui treimi din membrii consiliului
faculratii.

(3) Consiliul Facult5lii analizeaz.d respectarea procedurilor gi acordd sau nu, avizul seu asupra
raportului concursului. Ierarhia candida[ilor stabilitl de comisia de concurs nu poate fi
modifi cata de consiliul faculratii.

Art. 33.

(l)Pe baza hotdrdrii consiliului lacultAlii, se intocme$te un extras din procesul-verbal al gedinlei ,
la care se ata$etve o copie a convocatorului de la gedinlS (cu semniturile tuturor celor prezenti).
Aceste acte se adaugl la dosarul fiecarui candidat gi se inainteazi prorectorului cu activitatea
didactica din U.B.d.B.

Art. 34.

(1) Dosarele de concurs sunt transmise de cltre prorectorul cu activitatea didacticl, Senatului
UniversirAti i Bioterra din Bucure;ri.

(2) in urma prezentarii conducerii Senatului universitilii Bioterra din Bucure;ti, de cdtre
prorectorul cu activitatea didactici, a modului de deslEgurare a concursului. a concluziilor
comisiei de concurs gi a-Consiliului Facultatii, Senatul universitar analizeazd,- respectarea
procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituliei de inval5ment superior gi aproba sau
nu raportul asupra concursului. lerarhia candidalilor, stabiliti de comisia de concurs, nu poate fi
modificatd de senatul universilar.

(3) HotdrArea Senatului se ia cu votul majoritelii simple a membrilor prezenti.

(4) Pentru ca gedinla sd fie legal constituite numarul senatorilor prezenli trebuie s[ reprezinte cel
pulin 213 din numlrul total de membri.

Art. 35

(l) Contestaliile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor Iegale.

(2) in situalia in care un candidat deline elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor
legale de concurs, candidatul poate formula contestatie in termen de 5 ziie de la iomunicarea
rezu ltatului.

(3) Contestalia se formuleazd in scris, se inregistreaze la registratura instituliei de invd{dm6nt
superior qi se solulioneaz5 de comisia de concurs, conform art. l, alin(6) qi alin(7) di; H.c.
457/2011.

(4) Nerespectarea prevederilor Metodologiei proprii de cdtre persoanele cu atribulii in procedura
de o-rganizare 9i desfEgurare a concursurilor conitituie abatere disciplinari gi se.ur.liln"ura inconlormitate cu prevederile Legii Educaliei Nalionale nr.r/20rr sau'ale altor p..u.a"ri i"gul", lnluncfie de incadrarea faptei, conform art. l, alinig) din U.G. 457/2Oll.

U.B,d,B
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Art.36

(l) Numirea pe post gi acordarea titlului universitar aferent de citre institulia de invetamant
superior, in urma aproblrii rezultatului concursului de cetre senatul universitar, se face prin
decizia rectorului, incepAnd cu prima zi a semestrului urmetor deslEsuririi concursului.

(2) Pentru posturile didactice pe durata nedelerminata, decizia de numire qi de acordare a titlului
universitar aferent instituliei de inv[{dm6nt superior, impreuni cu raportul de concurs se trimit
Ministerului Educaliei Nationale, in termen de 2 zile lucrdtoare de la emiterea deciziei de
numire.

Art.37
(l) Pentru ocuparea unei functii de cercetare este necesard indeplinirea conditiilor previzute de
Legea nr. 31912003 9i de Legea Educaliei Na!ionale nr. l/2011 astfel:

a) pentru posturile pe durata nedeterminaE, delinerea diplomei de doctor;

b) indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor de cercetare.

(2) Pentru posturile de cercetare se aplici prevederile Legii nr. 319/2003, prin exceplie de la
prevederile afi.12 (2) qi art.20 (l) ale prezentei Metodologii.

(3) in vederea deslEguririi concursurilor pentru posturi de cercetare din instituliile de invelemant
superior, atribuliile prevdzute de Legea nr. 3 19i2003 se indeplinesc astfel:

a) cele previzute pentru consiliul $tiinlific al unitalii, de cdtre consiliul facultelii;

b)cele prev5zute pentru consiliul de administralie al instituliei, de cetre senatul universitar;

c)cele prevezute pentru secretarul lriinlific sau directorul Stiinlific al unitilii. de catre direclorul
departamentului sau decan.

Art. 38

in cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat in semestrul
urmetor, cu reluarea integrall a procedurii de concurs.

Art.39

Rezultatul concursului se publice pe pagina web a concursului, in termen de 2 zile lucr[toare de
la fi nalizarea concursului.

Art. 40

( I ) Se consider[ a fi implicate in procedura de concurs persoanele care:

a) participl in procesul de decizie referitore la numirea comisiei de concurs:

b) sunt membri sau membri supleanli ai comisiei de concurs;

c) sunt implicali in decizii de evaluare profesional[ sau administrativd in cadrul concursului;
d) sunt implicali in solutionarea contesta(iilor.

(2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care:

a) sunt so1i, afini gi rude pAni la gradul al III-lea pentru mai mul{i candida1i;

u.B.d.B.
Pag.14



Universitatea Bioterra din Bucuresti

b) sunt angajate in aceeagi institulie cu un candidat care degine o funclie de conducere gi sunt
subordonate ierarhic candidatului ;

c)sunt asociate cu un candidat in societIli comerciale in care delin fiecare p54i sociale care
reprezinti cel pulin l0%o din capitalul societa(ii comerciale;

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de
director de proiect, in ultimii 5 ani anteriori concursului;

e) beneficiazd ori a beneficiat in ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de
orice naturi din partea unui candidat.

Art.4l
(l) in situalia in care in urma cdqtigirii unui concurs de citre un candidat, una sau mai multe
persoane din institulia de invelimant superior urmeaze sA se afle intr-o situalie de
incompatibilitate conform aft.295, alin (4) din Legea Educaliei Nalionale nr.l/201 l, numirea pe
post qi acordarea titlului universitar de cetre institulia de invatamant superior poate avea loc
numai dup6 solu[ionarea situaliei/situaliilorde incompatibilitate.

(2) Modalitatea de soluiionare a situaliei de incompatibilitate se comunice Ministrului Educaliei
Nationale in termen de doud zrle lucritoare de la solulionare.

Capitolul III
DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII

Ara. 42

( I ) Anexele I -4 sunt parte integrante din prezenta Metodologie.

(2) Prezenta metodologie a fost aprobatd in gedinla de Senat din 23.02.2017, reactualizate in
Sedinla de Senat din 13.09.2017 qi intri in vigoare la aceeaqi datd.

RECTOR,

Prof.univ.dr. F ICO AE

KT,cT0
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Anexa I

UNIVERSITATEA BIOTERRA din BUCURESTI
FACULTATEA
DEPARTAMENTUL

DoSAR DE CONCI]RS

Postu l:

Pozifia:

Disciplinele postului:

Domeniul fundamentall:

$tlrntrlrc'

Candidat (grad didactic, titlu $tiintific, nume, prenume)

o

u.B.d.B.
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Anexa 2
Nr

Subsemnatul(a)

DOMNULE RECTOR.

nescut(a) la data

studii

cercctare

disciplina / disciplinele

de (zz.ll.aaaa)

""":" ':""""
untversltare

, cu media generale a anilor de studii ...
qi locul

Facuhdtii de

, programul de

licenlS

(gradul didactic sau de
munci)

absolvent al

de

. va rog sA binevoili a-mi aproba inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de
pozilia

I

2
3

la departamentul de

Facultatea
Men{ionez

concurs

data dc

Certific6m legalitatea inscrierii la concurs
SERVICIUL JURIDIC
Data:

cA sunt doctor din data de in domeniul
. iar la disciplinele postului scos la

in timpul lacu lralii:am obtinut urmdtoarele note

Concursul a fost anuntat in Monitorul Oficial al Rom6niei, partea a lll-a, nr............. din

Declar pe proprie rdspundere, cunoscdnd prevederile codului penal privind falsul in
declaralii, cr informaliile prezentate in dosarul de concurs sunt conforme cu realitatea.

Data, Semndtura,

Semnitura.............

u.B.d.B.
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STANDARDE PENTRlJ OCI]PAREA POSTULUI Df, ASISTENT UNIV}]RSITAR SI

A POSTTILUI DE LDCIOR IINIVf,RSITAR / $EF DE LUCRiRI

Pentru postulde asrslent unrversrkr $i p€ntru postul de leclor universitar /$efde Iucrlri, punclaJul privrnd indeplinirea srandardelor penrru

o.uparea postului didactrc respectiv se calculeazi conform punctajelor albrente indicalofllordin hbelulde marJos:

Activilalea de cercehre

Publi(rrer lezei dc doctorat
i0

lrdicalori/ crilerii d. rvalurre
Ca di.rctor C, membru

GIantun/contmcte dc cercetare rntemanonalc oblinute prin competrlre t_i t0

Gmntua/contracle dc cercetarc nalionalc oblrnute prin competitie t5

ConEa€te cu mediul so.ral s/sau de afaceri cu valori mar man decat 10.000 Eurdcontract i

Conrribulir ttiitrlifi cI

In{licrtori/ criterii de evxltrire

l'unclrj rcordal

Lucrlri realizite
Iinic

CoruIttr

Articole/studii publicate in revste de specialilate de circulalie

intemationala reaunoscute (reviste colate ISI sau indexale in baze de

date intemalional spe.ifi c domenrului)

Cotate ISI l) t2 l0

Indexate in baze de &te

intemalional€

12 t0 il

Anicole/studii publicale in revrsre drn Fra recunoscute in domeniu

$rsau in reviste de specralitate drn strainebte (necotate ISI)

Tare, cotate B+, B in

clasificarea CNCS/

steinaUrc

)

Tari" recunoscute in

domeniu

2 I

Studiipublicate in volumele unor manifesl.an $rIntrfice intemational

sau nalionale recunoscure (cu lssN sau lsBN)

Cotalc ISI 12 t0

Indexate in baze de date

intemalionale

ll l0 3

SGrnrratc tl l0 8

TarI I

Tmtate, monogmfii sau ca4i d€ specralitate publrcate in strainAtate sau

in edrtun cu recunoaitere CNCS Punctajul este acordat peDrru 100

pagrni

SEinAtak _i0 t5 25

Tar. l0 8 5

Manuale universitare cu ISBN Puncrajul este acordat p€ntru l0O

pagini

s l

Suporl de curs sau alte marerial didactice pentru curs. inclusiv

brb|ol!'ca vrnuala Punctajul esr€ acordal penuu 100

I

Prezen0ri multimedia- supon de curs .l l
Supon de srudio sau alte matenal drdacrice p€nrru seminar/ laboraror

Punchjul este acordat pentru 100 de pagrnr

U.B,d.B Pag. 18
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Anexa 4

STANDARDELE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR $I A POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR

incepAnd cu anul universitar 2017-2O18, conferirea titlurilor didactice de conferen{iar
universitar qi professor universitar se realizeazi in conformitate cu standardele proprii ale
instituliei de invildm6nt superior, aprobate de senatelul universit?i1ii cu respectarea Ordinul
Ministerului Educatiei Nationale si Cercetlrii Stiintifice nr.6l2912016, publicat in M.O. nr. 123
bis/ 15.02.2017, privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din invdfimintul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare.

U.B,d.B,
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