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DISPOZITII GENERALE

Art. l.
(1) Scopul acestei metodologii este de a descrie procedura de organizare qi desf5gurare

a

concursurilor de ocupare a posturilor didactice in Universitatea Bioterra din BucureEti.

(2) in Universitatea Bioterra din Bucureqti (U.B.d.B.), posturile didactice sau de cercetare
vacante se ocupd, de reguld, pe duratd nedeterminatd qi numai prin concurs public, conform
Legii Educaliei Nalionale nr. ll20l1, H.G. nr. 457 din 2011 privind aprobarea Metodologieicadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice qi de cercetare vacante din inv[l6m6ntul
superior cu modificarile gi completdrile ulterioare, H.G. nr. 883/09.11.2018 privind modificarea
gi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice gi de
cercetare vacante din inv[tdmAntul superior, aprobatl prin H.G. nr. 457 din2011, Legea nr.
31912003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, Legea nr.5312003 privind Codul
Muncii, republicat5, cu modificdrile qi completdrile ulterioare Ordinului Ministrului nr.
6129114.02.2017 privind aprobarea standardelor minimale necesare Ei obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din inval6mAntul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare gi a prezentei Metodologii, numitd in continuare Metodologie proprie.
Art.2
(1) Procedura legald de organizare a concursului pentru ocuparea unui post poate sd difere, la
momentul organizdrii concursului, atdt in funclie de natura postului didactic sau de cercetare, c6t
qi in funcfie de natura ocupdrii acestuia, respectiv, nedeterminat6 sau determinatd. Orice
legisla[va ulterioar'5 prezentei Metodologir_f4 fi facutirautrlic pe pagina de
w eb(www.

b i ot

err a. r o) .

(2) Contractul de angajare pe duratd determinatd incheiat intre universitate gi personal didactic Ai
de cercetare in urma unui concurs poate fi reinnoit, in funcfie de rezultatele profesionale
personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de Senatul universitar, precum qi in funcfie de
nevoile de angajare gi de resursele financiare ale universitdlii, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

Art.3

(l) in raport cu necesitdlile academice proprii, Senatul universitar poate aproba, pe durata
determinatd, invitarea in cadrul instituliei de invdldmdnt superior a unor cadre didactice
universitare qi a altor specialigti cu valoare recunoscuti in domeniu, din lard sau din strdinltate,
in calitate de cadre didactice universitare asociate invitate.

(2) Senatul ia in discufie aprobarea invit5rii cadrului didactic sau specialistului cu valoare
recunoscutd in domeniu, din lard sau din strdindtate, in calitate de cadru didactic universitar
asociat invitat numai dupf, avizarea de citre Consiliul Departamentului qi aprobarea Consiliului
FacultAfli.

(3) in cazul specialiqtilor fErI grad didactic universitar recunoscut in !ar[, Senatul universitar
in conformitate cu standardele

aprobd, prin evaluare, gradul didactic corespunzdtor performantei,

na[ionale.
u.B.d.B.
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Art.4

(l)

Studenlii-doctoranzi sunt incadrafi de citre IOSUD sau de cdtre o institulie membrd a unui
IOSUD ca asistenti de cercetare sau asisten(i universitari pe duratl determinatd de maxim 5 ani,
norrna didacticd fiind redusd corespunzdtor limitei prev[zute la art. 164 alin.(3) din Legea
Educaliei Nationale nr.l 12011.

(2) Atribuliile studenlilor doctoranzi, incadrali ca asistenli de cercetare sau asistenli universitari
pe durata determinatd, sunt stabilite de senatul universitar, la propunerea Consiliului Facult[1ii.

(3) Studenlii-doctoranzi beneficiazd, de recunoaqterea vechimii in muncd, de specialitate gi
asi stenld

de

medicald garantatd.

Art.5
(1) Concursul pentru ocuparea pe duratd nedeterminatS sau determinatd a unui post didactic sau
de cercetare se organizeazd numai dacd acesta este vacant.

(2) Un post se consideri vacant dac[ este prevdzut astfel in statul de funcfii, intocmit anual, sau
dacd este vacantat pe parcursul anului universitar.
(3) Vacantarea se realizeazd intr-una dintre urmdtoarele modalitdli:

a) incetarea contractului individual de munc6, prin pensionare, deces, demisie, concediere sau
prin altd modalitate de incetare a contractului individual de munc6, conform legii;

b) transferul persoanei care ocupd postul pe un alt post din cadrul aceleiaqi institulii

de

inva{dmdnt superior, ca urrnare a cAgtigarii unui concurs.

(4) posturile didactice gi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformare.

Art.6
(1) Universitatea Bioterra din Bucure;ti, poate sd organizeze concurs pentru ocuparea unui post
didactic sau de cercetare pe duratd nedeterminatd, numai dupd publicarea de cdtre Ministerul
Educatiei Nationale a postului scos la concurs in Monitorul Oficial al Rom6niei. Solicitarea
publicdrii de cdtre universitate se realizeazd in primele 30 de zile calendaristice de la inceperea
fiecdrui semestru al anului universitar. Pentru posturile didactice pe duratd determinatd,
concursul se poate organiza numai dup[ publicarea pe pagina web a U.B.d.B., a anunfului
privind desfr qurarea concursului.

(2) Cererea pentru publicarea posturilor, transmisl Ministerului Educa{iei Nalionale,
insolitd de urmdtoarele documente:

va fi

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs gi structura acestora, semnatd de rector gi
purtAnd gtampila universitdlii ;
b) extrasul din statul de funcfii care conline posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan
gi directorul de departament sau conducdtorul gcolii doctorale;

c) in cazul posturilor didactice, declaralia pe proprie rdspundere a rectorului

UniversitAlii
Bioterra din Bucuresti, care atesti cd toate posturile propuse a fi scoase la concurs au in structurd
numai discipline din planurile de invaJimdnt ale specializdrllorlprogramelor de studii legal
infiinfate, inclusiv ca formf, de invdtamdnt qi localitate de desfbqurare;
d) Metodologia proprie de concurs.
u.B.d.B.
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Art.7
) in conformitate cu legislalia in vigoare, universitatea poate scoate la concurs posturi didactice
gi de cercetare, de: asistent universitar, lector universitar/gefde lucrdri, conferentiar universitar,
profesor universitar, asistent de cercetare pe durat5 nedeterminat5, cercetdtor gtiinfific gradul III,
cercetltor gtiinlific gradul II qi cercetitor gtiinfific gradul I.
(t

(2) Posturile didactice $i de cercetare prevdzute la alin. (l\ din prezenta Metodologie. pot.fi
ocupate $i pe duratd determinatd, ( cu exceptia posturilor de asistent universitar si asistent de
cercetare).

Art.8.

(l)

Posturile didactice sau de cercetare pot fi ocupate de cet6{eni romdni sau strdini, fEr[ nicio
discriminare, conform art.294 din Legea Educaliei Nalionale nr.l1201l.

Art.9.

(l) Scoaterea la concurs

a posturilor se propune de cdtre Directorul Departamentului in structura
ciruia se afl6 postul, prin referat avizat de Consiliul Departamentului sau de Consiliul Facultdlii,
dlpdcaz.

(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobatd de decan qi inaintatd
Consiliului de Administrafie al institu]iei de invSfimdnt superior in vederea aprobdrii, conform
art.273, alin (13) din Legea Educa{iei Nationale

nr.ll20ll.

(3) in adresa de inaintare, cdtre Ministerul Educaliei Nafionale

;i anunlul de organiz are a
concursului pe duratd nedeterminatS, posturile vor fi individualizate prin indicarea poziliei din
statul de funclii al departamentului, a disciplinelor din structura postului, mentiondndu-se dacd
postul este vacant:
(4) Propunerea directorului ded-epanament va fi insofita de un raport care trebuie sd confind
lamuriri cu privire la: necesitatea ocup[rii postului in contextul realizdrii obiectivelor din planul
de dezvoltare al facultSlii, valoarea gtiin{ific[ ce se pretinde candida]ilor, perspectivele postului,
numIrul posturilor existente deja in aceeagi specialitate, existen{a resurselor financiare pentru
suslinerea postului.

Art.

10.

(l) Procedura de concurs pentru posturile pe duratd nedeterminatd ;i pentru cele pe duratd
determinatd, se declanEeazd, astfel: posturile scoase la concurs pe duratd nedeterminatd , sunt
publicate de c[tre Ministerului Educaliei Nafionale, in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a
III-a, iar posturile didactice pe duratd determinatd, se publicd de cdtre UniversitateaBiotena, pe
pagina web a U.B.d.B.
Art.l1
Anunlarea publicl a concursurilor:

(l)

Pentru ocuparea posturilor didactice sau de cercetare vacante pe duratd nedeterminatd, se
publici de cdtre Universitatea Bioterra din Bucureqti, cu cel pufin doui luni inainte de data
desldgurdrii primei probe de concurs, pe site-ul web specializat administrat de Ministerului
Educaliei Nalionale , pe pagina web a U.B.d.B. Si in Monitorul Oficial al Romdniei, partea a

lll-a.

u.B.d.B"
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(2) Pentru ocuparea posturilor didactice pe duratd determinatd" anunful se publici de cdtre
Universitatea Bioterra din Bucureqti, cu cel pufin dou5 luni inainte de data desfbgurdrii primei
probe de concurs, pe pagina web a U.B.d.B.
(3) Prin afiqare la sediul instituliei.

(a) in func{ie de profilul postului qi nevoile de personal calificat ale universitdlii, anunlarea
publicd se face, la propunerea Consiliului Facultalii.
(5) Pe pagina web a U.B.d.B. a concursului vor fi publicate, in termenul prevdzut la art.l 1, alin.
(l), (2)qi (3) din prezenta Metodologie, cel pufin urmdtoarele informalii:
a) descrierea postului scos la concurs;

b) atribuliile/activitSlile aferente postului scos la concurs, incluzdnd norrna didactica gi tipurile
de activitdli incluse in norma didacticd, respectiv norrna de cercetare;
c) calendarul concursului;

d) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor

destinate acestora

din care vor fi

seleclionate subiectele probelor de concurs;
e) descrierea procedurii de concurs;

f) lista complet[

a documentelor pe care candidalii trebuie

sl le includ[ in dosarul

de concurs;

g) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

Capitolul

II

ixscRrEREA LA coNCURS
Arl.l2

(l)

Perioada de inscriere pentru posturile didactice pe duratd nedeterminatd,incepe din ziua in
care se public[ anunful in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a III-a, privind organizarea
concursului qi se incheie cu 15 zile calendaristice inaintea desfEgurdrii primei probe de concurs.

(2) Pentru posturile didactice pe duratl determinat5, inscrierea la concurs incepe din ziua in care
se publicd pe pagina web a U.B.d.B. anunlul privind organizarea concursului ;i se incheie cu l5
zile calendaristice inaintea desflqurdrii primei probe de concurs.

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

de

inscriere.

Art. 13
(l) in vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul intocmeqte
un dosar care con[ine urmltoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs, semnatl de candidat insotit[ de o declarafie pe proprie
rdspundere privind veridicitatea informafiilor prezentate in dosar;

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atdt din punct de

vedere

didactic cdt gi din punct de vedere al activitSlilor de cercetare gtiin1ific6.

u.B.d.B.
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Propunerea se redacteazd de cdtre candidat, cuprinde maxim
principalele criterii de departajare a candidalilor.

l0

pagini gi este unul dintre

c) curriculum vitae al candidatului;
d) lista de lucriri a candidatului;
e) fiqa de verificare a indeplinirii standardelor de prezentare la concurs, completatd qi semnatl de
cdtre candidat;

f) copia legalizatd,

a diplomei de doctor, qi in cazul in care diploma de doctor originali nu este
recunoscutd in Rom6nia, atestatul de recunoaqtere sau echivalare a acesteia;

g) rezumatul, in limba rom6nd qi intr-o limbi de circula{ie internalionalS a tezei de doctorat, pe
maxim o pagind;

h) declaralie pe proprie rdspundere a candidatului in care indica situaliile de incompatibilitate
previzute de Legea Educaliei Nalionale nr. ll20l I in care s-ar afla in cazul cdqtigdrii concursului
sau lipsa acestor situalii de incompatibilitate;

i) copii ale altor diplome care atest[ studiile candidatului: diplomd de bacalaureat sau atestat de
recunoagtere, diplomd de licen!5 sau atestat de recunoaqtere, diplom[ de master sau atestat de
recunoaqtere;

j)

foile matricole, suplimente la diplom[ sau situaliile qcolare eliberate pentru fiecare ciclu
studii, in fotocopie;

k) copia cd4ii de identitate,

sau

de

in cazul in care candidatul nu are carte de identitate, se va

prezenta paqaportul sau un alt document echivalent cA4ii de identitate;

l) in cazul in care candidatul qi-a schimbat numele, copii dupd documente care atest6 schimbarea
numelui, certificat de c[sltsriesau dovada schimbarii numelui;

m) maximum l0 publicatii, brevete sau alte lucrdri ale candidatului, in format

electronic,
seleclionate de acesta gi considerate a fi cele mai relevante pentru realizdrile profesionale proprii,
(in cazul publicafiilor sau lucr6rilor ce nu pot fi prezentate in format electronic, candidatul
scaneazd paginile in care sunt trecute menfiunile privind: titlul, autorii, editura, anul publicdrii,
ISBN, cod CNCS, cuprinsul);
se ataqeazd qi un CD/DVD, sau alt suport electronic, cu intreg conJinutul
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);

n) la dosarul de concurs

o) certificat medical din care rezultd cd este apt sd desftqoare activitate didacticd;
p) certificat de cazier judiciar

Art.

11

(l)

Candida{ii la posturile de conferenfiar universitar trebuie sd includd in dosarul de concurs cel
pufin 3 nume qi adrese de contact ale unor personalitdli din domeniul respectiv din ]ar[ sau din
strdindtate, exterioare instituliei de invildmdnt superior al cdrei post este scos la concurs, care au
acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitalile profesionale ale
candidatului.

u.B.d.B.
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(2) Candidalii la posturile de profesor universitar trebuie sd includd in dosarul de concurs eel
pufin 3 nume gi adrese de contact ale unor personalit5li din domeniul respectiv din strf,indtate.

(3) in cazul domeniilor cu specific romdnesc scrisorile de recomandare pentru candidalii la
posturile de profesor pot proveni qi din partea unor personalitSli din domeniul respectiv din
Romdnia, exterioare instituliei de inv[fam6nt superior al c6rei post este scos la concurs.

Art.

(l)

15

Curriculum vitae al candidatului trebuie sd includl informatii despre:

a) studiile efectuate qi diplomele oblinute;

b) experienta profesionald gi locurile de munc6;

c) proiectele de cercetare - dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect qi granturile
oblinute, in cazul in care existd astfel de proiecte sau granturi, indicdndu-se pentru fiecare sursd
de finanfare, volumul finan{drii qi principalele publicalii sau brevete rezultate;
d) premii sau alte elemente de recunoagtere a contribuliilor qtiinfifice alecandidatului.

Art.l6
(l) Lista completd

de lucrdri a candidatului va

fi structuratd astfel:

fi cele mai relevante pentru
realizdrile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in dosar gi care se pot regdsi
qi in celelalte categorii de lucrdri prevdzute de prezentul articol (in cazul publicaliilor sau
lucrdrilor ce nu pot fi prezentate in format electronic, candidatul scaneazl paginile in care sunt
trecute menfiunile privind: titlul, autorii, editura, anul publicdrii, ISBN, cod CNCS, cuprinsul);
a) lista celor maximum 10 lucrdri considerate de candidat a

b) teza sau tezele de doctorat (diploma);
c) brevete de invenlie gi alte titluri de proprietate industriald qi intelectuald;
d) ca(i qi capitole in c[rfi(forma tiparit6);
e) articole / studii in extenso, publicate in reviste din

0

publicalii

in

extenso, apdrute

fluxul gtiinlific intemafional principal;

in lucr6ri ale principalelor

conferin{e intema{ionale

de

specialitate;
g) alte lucrdri qi contribu[ii gtiin]ifice sau, dupd caz, din domeniul creafiei artistice.

Art.17
(1) Dosarul de concurs este constituit de candidat qi impreund cu suportul electronic care confine
scanat dosarul se depune la adresa instituliei de invdfimdnt superior specificatf, pe pagina web a
concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poqtale sau de curierat care permit
confirmarea primirii.

(2) Pe paginile web ale concursului administrat de U.B.d.B., respectiv de citre Ministerului
Educaliei Nationale, vor fii publicate, cel mai tdrziu in termen de 5 zile lucrdtoare de la data
limita pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidalii inscrigi qi cu respectarea
protectiei datelor cu caracter personal in sensul legii, urmatoarele:
a) curriculum vitae;

U.B.d.B
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b) fiqa de verificare a indeplinirii standardelor minimale"

Art. 18
(1) Pentru oblinerea avizului compartimentului juridic al instituliei de invalam6nt superior,
fiecare dosar trebuie sd cuprindd rezolufia cu privire la verificarea informafiilor din figa de
verificare prevazut[ la art.13, alin. (l), lit. e) din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice qi de cercetare vacante din invdfdmdntul superior cu modificlrile gi
complet[rile ulterioare aprobatd prin H.G. nr.457l20ll. Aceastd rezolulie este stabilitl de cdtre
comisia qtiinlificd numitS, la propunerea Consiliului de Administralie, prin decizie a rectorului,
in urma aprobdrii senatului universitar.

(2) indeplinirea de cdtre un candidat a condiliilor legale de prezentare la concurs este certificatd
prin avizul compartimentului juridic al instituliei de invdfdmdnt superior,inbaza rezoluliei de la
alin.(1) gi a altor documente necesare inscrierii la concurs.
(3) Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minim
zile lucrdtoare inaintea desfrqurdrii primei probe a concursului.

Capitolul
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III

DERULAREA CONCURSULUI
Art.19.
(1) Stabilirea componentei comisiei de concurs se face dupa publicarea anunfului de scoatere la
concurs a postului.
(2) Componenla comisiei de concurs include qi membri suplean(i.

(3)Tonsiliul Departamentului in sffitura cdruia se afld postul, face propuneri pen-fiu---componen{a nominalS a comisiei de concurs.

(4) Componenta comisiei de concurs este aprobatd de decanul facultalii, pe baza propunerilor
prev[zute Laart.19, alin. (3), qi este avizatd,de Consiliul FacultSlii.
(5) Componenta nominald a comisiei de concurs impreund cu avizul Consiliului Facultdlii

este

transmisf, senatului universitar qi supusE aprobdrii.

(6) in urma aprobirii de cdtre senatul universitar, comisia de concurs este numitd prin decizie
rectorului.

a

(7) in termen de 2 zile lucrdtoare de la emiterea deciziei rectorului , decizia privind componenla
comisiei pentru posturile de conferenliar universitar gi profesor universitar, cercetdtor qtiinlific
gradul II qi cercetator gtiinlific gradul I pe durata nedeterminat5, este transmisd Ministerului
Educafiei Nalionale pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a-III-a gi pe siteul. instituliei respective.
Art.20
(1) Comisia de concurs este formatf, din 5 membrii, incluzdnd preqedintele acesteia, specialiqti in
domeniul postului scos la concurs sau in domenii apropiate.

(2) in cazul indisponibilitalii participarii unui membru la lucr[rile comisiei, membrul respectiv
este inlocuit de membrul supleant numit dupf, aceeaqi proceduri ca gi membrii comisiei.
U.B.d.B,

Pag. B

Universitatea Bioterra din Bucuresti
(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 pregedinte.
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institufiei de invdtimdnt superior, din [ar[
sau din strdinatate.

(6) Pentru ocuparea unui post de conferen{iar universitar , profesor universitar,

cercetdtor
qtiinlific gradul II gi cercetdtor gtiinfific gradul I, cel pufin 3 membri ai comisiei trebuie sd fie din
afara instituliei care organizeazd. concursul, din !ar[ sau din strdin[tate.

(7) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aibd un titlu didactic superior sau cel pulin egal cu
cel al postului scos la concurs, sau pentru membrii din striindtate, sd indeplineascl standardele
universitdlii corespunzdtoare postului scos la concurs.
(S) in scopul exclusiv al participarii, in comisia de concurs, echivalarea titlurilordidactice ale(ai)
membrilor din strdindtate cu titlurile didactice din tard se face prin aprobarea de cdtre senatul
universitar a componenlei nominale a comisiei.

(9) Preqedintele comisiei de concurs poate fi directorul departamentului in care se regdsegte
postul, decanul sau prodecanul facultatii in care se regaseste postul , ori un cadru didactic titular
in universitate specialist in domeniul postului sau in domeniu apropiat, delegat in acest scop prin
votul Consiliului Departamentului, respectiv al Consiliului Facultdlii, care organizeazd
concursul.
Propunerea de numire a preqedintelui vine din partea Consiliului Departamentului din
structura cdruia face parte postul, odatd cu propunerea comisiei de concurs qi sunt aprobate de
Consiliul Facultalii.

-

Art.2l
(1) Dosarul de concurs este transmis membriEr-comisiei de concurs incep6nd cu data inchiderii
procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai tdrziu de 5 zile lucrdtoare inaintea
desfrgurdrii primei probe a concursului.

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

in

5

(3) Dosarul, in format tipdrit, depus de candidat, va fr transmis pregedintelui comisiei.

Art.22
(1) Comisia de concurs evalueazd candidatul din perspectiva urmitoarelor aspecte:
a) relevanfa gi impactul rezultatelor qtiintifice ale candidatului;

b) capacitatea candidatului de a indruma studenli sau tineri cercetitori;
c) competenlele didactice ale candidatului;

d) capacitatea candidatului de a transfera cunoqtinlele gi rezultatele sale cdtre mediul economic
sau social, sau de a populariza propriile rezultate gtiinlifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra in echipd gi eficienla colabordrilor gtiinfifice ale acestuia, in
functie de specificul domeniului candidatului;

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
u.B.d.B.
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g) experien(a profesionald a candidatului in alte institu{ii decdt institulia organizatoare

de

concurs.

(2) Comisia de concurs are obligalia de a verifica indeplinirea de c[tre candidat a standardelor
minime na{ionale.

Art.23

(l) Pentru solutionarea contestatiilor candidalilor vizdnd nerespectarea procedurilor legale de
concurs se constituie comisii de solufionare a contestatiilor a cdror componenti se stabileqte prin
parcurgerea aceleiagi proceduri ca la stabilirea componenlei comisiei de concurs (art.l9 din
Metodologia proprie).
(2) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de solulionare a contestaliilor.

(3) in urma aprobarii de cdtre senatul universitar, comisia de solufionare a contestaliilor este
numitd prin decizie a rectorului.
Art.24

(l)

Competenlele profesionale ale candidatului se evalueazd de c6tre comisia de concurs,pe,baza
dosarului de concurs gi, adilional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzdnd
prelegeri, suslinerea unor cursuri sau alte asemenea, conform Metodologiei proprii.

(2) Pentru toate posturile cel putin o probd de concurs este reprezentatd de o prelegere publici in
care candidatul prezintd cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare qi planul de
dezvoltare a carierei universitare. Aceastd probd con(ine in mod obligatoriu gi o sesiune de
intrebdri din partea comisiei gi a publicului.

(3) Universitatea Bioterra din Bucureqti, anunfS, cu cel pufin 5 zile lucr[toare inainte

de

desftgurarea probei, pe pagina web proprie a concursului, ziua, ora qi locul desftgurdrii acestei
pro6e gi invitd astfel toli candidalii la suslinerea probGloide c-oncurs

Art.25
Asistentul universitar pe durata nedeterminatd sau cercetdtorul qtiinfific este angajat prin concurs
public, din r6ndul absolven{ilor instituliilor acreditate de invS}dmint superior dacd indeplinegte
urmdtoarele condilii:
(1)

sA

defnd diploma de doctor ( punctaj tezd, conform anexei 3);

(2) sA aibd publicate luudri (monografii, articole, studii, etc) al c6ror punctaj si fie egal sau mai
mare de l0(conform anexei 3).

Art.26

(l)

Comisia de concurs pentru un post de asistent universitar pe durata nedeterminatd este
alcdtuitd conform art.20 din prezenta metodologie.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe duratl nedeterminatd constd in
trei probe: suisd, orald Si practicd; specificindu-se ziua (zilele), ora(ele) gi sala (salile), care vor
fi anunfate de comisie pe pagina web a U.B.d.B. Evaluarea se face cu note de la I la 10,
candidatul trebuind s[ oblini o medie de minim 8 gi cel pufin nota 7 la fiecare probd pentru a
putea fii declarat admis.
(3) Pentru proba scrisd gi oral5 se anunta bibliografia pe pagina web a universitf,lii odatd cu
publicarea anuntului de scoatere a postului la concurs.
u.B.d.B.
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(4) Comisia de eoncurs stabileqte tema pentru proba practicd cu 48 de ore inainte de suslinerea
ei gi se publicd pe pagina web a U.B.d.B. Proba practicd constd in sustinerea unor lucrdri practice
in prezenla comisiei de concurs.

(5) Prelegerea publicd da posibilitatea candidatului s[ prezinte cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare gi planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceastd probi, evaluatd cu
,,admis/respins", con(ine in mod obligatoriu qi o sesiune de intrebari din partea comisiei gi a
publicului.

Art,27
Pentru ocuparea unui post de lector universitar (Sef de lucrdri),candida{ii trebuiesd indeplineascd
cumulativ urmdtoarele condilii :

(l)-

sd defind

diploma de doctor ( punctaj tezd, conform anexei 3);

(2)- sd aibd curs publicat la cel pufin 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 3O(conform anexei 3).
(a)-in invdldmdntul superior medical, candidalii la concursul pentru ocuparea postului de gef de
lucrdri, conform art.300,alin.(9) din LEN 1/201l, trebuie sd aibd qi titlul de medic specialist. Fac
exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in refeaua Ministerului Sanatalii gi
cele de la disciplinele preclinice.

Art.28
(l)Concursul pentru ocuparea unui posl de lector universitar (Sef de lucrdri) constd in, analiza
dosarului de concurs, suslinerea unei prelegeri cu caracter didactic/qtiinlific, dupd caz, in
prezenla comisiei de concurs.

(2) Programa aferentd congursului se publicd pe pagina web a_U_.B.d.B., odatd cu publicarea
anuntului de scoatere a postului la concurs.
(3) Tema prelegerii didactice igtiinfifice se stabilegte de cltre comisie qi se anunfd candidalilor cu
48 de ore inainte de sus{inere pe pagina web a U.B.d.B.
Evaluarea se face cu note de la I la 10, candidatul trebuind sd obJind o medie de minim 8 qi cel
pu{in nota 7 lafrecxe probd pentru a putea fi declarat admis.

(4) Prelegerea publicd dd posibilitatea candidatului sd prezinte cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare gi planul de dezvoltare al carierei universitare. Aceastd probd, evaluatd cu
,,admis/respins", contine in mod obligatoriu gi o sesiune de intreb6ri din partea comisiei qi a
publicului.

(5) Comisia de concurs, alcdtuitd conform art. 20 din prezenta metodologie, decide ierarhia
candida{ilor gi nominalizeazd candidatul care a intrunit cele mai bune rezultate.

Art.29
Pentru ocuparea postului de conferenliar universitar se cer indeplinite cumulativ urmdtoarele
condilii:

(l)-

definerea diplomei de doctor

;

(2)-indeplinirea standardelor minimale nalionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcliei didactice de conferenliar universitar, stabilite de Consiliul Nalional de Atestare a
u.B.d.B.
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Titlurilor, Diplomelor Ei Certificatelor Universitare(CNATDCU) gi aprobate prin ordin al
ministrului de resort.
(3)-in inv6fdmdntul superior medical, candidalii la concursul pentru ocuparea postului de
conferenfiar universitar,conform art.300,alin.(9) din Legea Educatiei Nationale nr. ll201l,
trebuie sd aibd qi titlul de medic specialist. Fac excepfie posturile de la disciplinele care nu au
corespondent in releaua Ministerului SSnitdtii si cele de la disciplinele preclinice.

Art.30
Pentru ocuparea postului de profesor universitar se cer indeplinite cumulativ urmdtoarele
condilii:
(1)- definerea diplomei de doctor

;

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

(3)-in invdldmdntul superior medical, candidalii la concursul pentru ocuparea postului de
profesor universitar, conform art.300,alin.(9) din Legea Educatiei Nationale nr. 112011, trebuie
sd aibd Ei titlul de medic primar. Fac excepfie posturile de la disciplinele care nu au corespondent
in releaua Ministerului SdnAtdtii ;i cele de la disciplinele preclinice.

Art.31
(1) Concursul pentru ocuparea postului de conferenliar
concurs gi sustinerea unei prelegeri publice.

Si

profesor, constd inanaliza dosarului de

(2) Prelegerea publicd dd posibilitatea candidatului sd prezinte cele mai semnificative rezultate
profesiona-G anG-rioare gi planu-l de dezvoltare al carierei universffie.-A-ceastd probd conline in
mod obligatoriu qi o sesiune de intrebiri din partea comisiei gi a publicului.
(3) Comisia de concurs pentru un post de conferentriar sau profesor, alcdtuitd conform art.20 din
prezenta Metodologie, procedeazdlaierarhizare avind in vedere gi prevederile art. 22 din aceeagi
Metodologie.

Art.32

(1) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidafilor gi nominalizeazd
candidatul care a intrunit cele mai bune rezultate.

(2) Pregedintele comisiei de concurs intocmegte un raport asupra concursului,pebaza referatelor
de apreciere redactate de f,recare membru al comisiei de concurs gi cu respectarea ierarhiei
candidalilor decisd de comisie.
(3) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizia comisiei de concurs gi este semnat de
fiecare din membrii comisiei de concurs gi de catre preqedintele comisiei.

(4) Preqedintele comisiei de concurs inainteazd raportul de concurs aprobat prin decizie a
comisiei, referatele de apreciere gi dosarul original depus de candidat, la registratura U.B.d.B. in
maxim 30 de zile de la incheierea perioadei de inscriere.

u.B.d"B.
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Art.33

(1) Dosarele de concurs, incluz6nd qi raportul asupra concursului, se inainteazd decanului
facultdlii, sau prodecanului responsabil, care organizeazi punerea lor in discu{ia consiliului
facultafii gi asigur6 condiliile pentru consultarea materialelor de concurs de cdtre membrii
consiliului.

(2) Pentru validarea concursului este necesard prezenla a doud treimi din membrii consiliului
facultafli.

(3) Consiliul Facultalli analizeaza respectarea procedurilor gi acordd sau nu, avizul sdu asupra
raportului concursului. Ierarhia candidatilor stabilit6 de comisia de concurs nu poate fi
modificatd de consiliul facultd{ii.

Art.34
(l)Pe baza hotdrdrii Consiliului FacultAlii,

se intocmegte un extras din procesul-verbal al qedinlei
, la care se atageazi o copie a convocatorului de la gedin{a (cu semndturile tuturor celor prezen{i).
Aceste acte se adaugd la dosarul fiecdrui candidat qi se inainteazd prorectorului cu activitatea
didactica din U.B.d.B.

Art.35
(1) Dosarele de concurs sunt transmise de cdtre prorectorul cu activitatea didacticd, Senatului
Universitdlii Bioterra din Bucureqti.

(2) in urrna prezentdrii conducerii Senatului Universitilii Bioterra din Bucureqti, de cdtre
prorectorul cu activitatea didacticS, a modului de desfiqurare a concursului, a concluziilor
comisiei de concurs pi a Consiliului Facultdlii, Senatul universitar analizeazd respectarea
procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituliei de invdtdmdnt superior gi aprobd sau
nu raportul asupftreoneursului. Ierarhiaeandidafilor, stabilita de comisirde'coneurs, nu poate-fr
modificatl de senatul universitar.
(3) HotdrArea Senatului se ia cu votul majoritdlii simple a membrilor prezenli.

(4) Pentru ca qedinla sE fie legal constituita, num5rul membrilor din senat prezenti trebuie sd
reprezinte cel pufin 213 dinnum5rul total de membri.

Art.36
(1) Contestaliile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.

(2) in situafia in care un candidat define elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor
legale de concurs, candidatul poate formula contesta[ie in termen de 3 zile lucrdtoare de la
comunicarea rezultatului.

(3) Contesta(ia se formuleazd in scris, se inregistreazd la registratura instituliei de invdt[mdnt
superior gi se solu{ioneazd. de comisia de solu(ionare a contesta[iilor.

(4) Nerespectarea prevederilor Metodologiei proprii de catre persoanele cu atribulii in procedura
de organizare qi desfrgurare a concursurilor constituie abatere disciplinard gi se sanctioneazd in
conformitate cu prevederile Legii Educaliei Nafionale nr.l12011 sau ale altor prevederi legale, in
funclie de incadrarea faptei.

U.B.d.B
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Art.37

(l) Numirea pe post qi acordarea titlului universitar

aferent de cf,tre institulia de invdtdmdnt
superior, in urma aproblrii rezultatului concursului de cdtre senatul universitar, se face prin
decizia rectorului, incepdnd cu prima zi a semestrului urmltor desfbgurdrii concursului.

(2) Pentru posturile didactice pe durata nedeterminata, decizia de numire qi de acordare a titlului
universitar aferent instituliei de invS!5mdnt superior, impreund cu raportul de concurs se trimit
Ministerului Educa{iei Nationale, in termen de 2 zile lucrdtoare de la emiterea deciziei de
numire.

Art.38

(l) Pentru ocuparea unei func{ii de cercetare este necesard indeplinirea condiliilor prev[zute de
Legea nr.31912003 qi de Legea Educaliei Nalionale nr. ll20l I astfel:
a) pentru posturile pe durata nedeterminatd, delinerea diplomei de doctor;

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

(2) Pentru posturile de cercetare se aplicd prevederile Legii nr.

31912003,

prin exceplie de la

prevederile art.l2 (2) qi art.20 (1) ale prezentei Metodologii.
(3) in vederea desfbqurdrii concursurilor pentru posturi de cercetare din instituliile de invdldm6nt
superior, atribuliile prevdzute de Legea nr.31912003 se indeplinesc astfel:
a) cele previzute pentru consiliul qtiinfific al unitdlii, de cdtre Consiliul Facultafli;

b)cele prevf,zute pentru consiliul de administralie al instituliei, de citre senatul universitar;
c)cele previzute pentru secretarul gtiinlific sau directorul gtiin{ific al unitafii, de cdtre directorul
departamentului sau decan.

Art.39
in cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat in

semestrul

urmdtor, cu reluarea integrald a procedurii de concurs.

Art.40
Rezultatul concursului se publicd pe pagina web a concursului, in termen de 2 zile lucrdtoare de
la frnalizarea concursului .

Art.41

(l)

Se considerd a

fi implicate in procedura

de concurs persoanele care:

a) participd 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 profesionald sau administrativ[ in cadrul concursului;
d) sunt implica{i in solulionarea contestafiilor.
(2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care:
a) sunt soli, afini gi rude pdnS la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai

u.B.d.B.
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b) sunt angajate in

aceeagi institulie cu un candidat care deline
subordonate ierarhic candidatului;

o funclie de conducere gi sunt

Art.42

1t; in situalia in care in urma cdgtigdrii unui concurs de cltre un candidat, una sau mai multe
persoane din institulia de invd([mdnt superior urmeazd sd se afle intr-o situa]ie de
incompatibilitate confbrm art.295, alin (4) din Legea Educaliei Nalionale nr.ll20ll, numirea pe
post qi acordarea titlului universitar de cdtre institulia de invi![m6nt superior poate avea loc
numai dupf, solulionarea situaliei/situaliilorde incompatibilitate.
(2) Modalitatea de solufionare a situafiei de incompatibilitate se comunicd Ministrului Educaliei
Nationale in termen de doud zile lucrdtoare de la solu[ionare.

Capitolul

III

DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII

Art.43

(l) Anexele l-4 sunt parte integrantd din prezentaMetodologie.
(2) Prezenta metodologie modificati gi completatd conform H.G.

nr.88319.11.2018,

a

fost

aprobatd in qedinfa de Senat din26.11.2018 gi intrd in vigoare la aceea;i datd.

RECTOR,

Prof.univ.dr.

NI

RECTOR

u.B.d.B.
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Anexa I

UNIVERSITATEA BIOTERRA din BUCURESTI
FACULTATEA

oooo...o........o......., ...........oo..........:.....

DEPARTAMENTUL

DOSARDE CONCURS

Postul:

Pozifia

Disciplinele postului:
a
o
O

f)omeniul

fundamentall

f)omeniul

;tiinfificr

Candidat (grad didactic, titlu Etiinfific, nume, prenume)

u.B.d"B.
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Anexa 2

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a)

niscut(a) la data de

(zz.ll.aaaa)

absolvent

universitare

studii

qi

de

.......) programul

de

licenfa

de

, cu media generald a anilor de studii ...
cercetare

al Facultalii

locul

(gradul didactic sau de
muncd)

de

: ::: :1 ::::l:::: ::t :::::: :::::::: I :::::"u', ffi'*'i::

:::*Tt

*

disciplina / disciplinele:
l.

..o..

2.

...Go.....

3.

.ooo......

la departamentul de
Facultatea.....
Menti onez cd
concurs

am

caootaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaoaaoaao.a..a

sunt

;**

doctor

;i;""' ffi""";;""""":""."'

;;;;;i;

, in

;;;;"""''Ij',disciprinere

domgniul

0"""'ij.'J;;,,11

Concursul a fost anun{at in Monitorul Oficial al Rom6niei, partea a III-a, nr............. din
data de

Declar pe proprie rdspundere, cunosc6nd prevederile Codului penal privind falsul in
declarafii, cd informaliile prezentate in dosarul de concurs sunt conforme cu realitatea.
Data,

Semnf,tura,

Certific[m legalitatea inscrierii la concurs
SERVICITJL JIJRIDIC
Data:

Semn[tura

u.B.d.B.
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Anexa

3

STANDARDE PENTRI,I OCI"IPAREA POSTI.]LUI DE ASISTENT TINIVERSITAR $I

A

posrttt.tit

DE LECT0R

uNIvERstrAR/gEF DE I-ucnAnt

Pentru postul de asistent universitar;i pentru postul de lector universitar /gefde lucraii, punctajul privind indeplinirea standardelor pentru
ocuparea postului didactic respectiv se calculeazl conform punctajelor aferente indicatorilor din tabelul de mai jos:

Activitatea de cercetare
Punctaj acordat
Publicarea tezei de doctorat
30

Punctaj acordat

Indicatori / criterii tle evaluare

Ca director

Ca membru

Granturilcontracte de cercetare internalionale obt i nute prin competitie

35

20

Granturi/contracte de cercetare nationale obtinute prin competitie

r5

6

Contracte cu mediul social silsau de afaceri cu valori mai mari decdt 10.000 Euro/contract

8

3

Contribufia gtiin{ificl
Punctaj acordat

Indicatori/ criterii de evaluare

Lucrtrri realizate

Unic

Prim autor/

autor

coordonator

Coautor

Articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulalie

Cotate ISI

l5

t2

l0

intemationalf, recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate in baze de

Indexate in baze de date

t2

l0

8

5

3

2

3

2

date international specifi c domeniului)

interna[ionale

Articole/studii publicate in reviste din 1ar[ recunoscute in domeniu

Tuh.- cotate B+, B in

gi/sau in reviste de specialitate din strlinltate (necotate ISI)

clasificarea CNCS/

stlinf,tate

lard, recunoscute in
domeniu
Studii publicate in volumele unor manifestiri 5tiinlifice international

Cotate ISI

l5

t2

l0

sau nalionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN)

Indexate in baze de date

t2

r0

8

t2

r0

8

interna!ionale
Staintrtate

Tar[
Tratate, monografii sau cA4i de specialitate publicate in strtrinltate sau

in edituri cu recunoaqtere CNCS. Punctajul

este acordat pentru 100

3

2

I

St[inatate

50

35

25

TarA

20

8

5

8

6

4

7

5

J

6

4

2

5

J

pagini.
Manuale universitare cu ISBN" Puncta.iul este acordat pentru 100
pagini.
Suport de curs sau alte material didactice pentru curs, inclusiv

1

biblioteca virtualI. Punctajul este acordat pentru 100 pagini.
Prezentf,ri multimedia

-

suporl de curs

Suport de studio sau alte material didactice pentru seminar/ laborator

Punctajul este acordat pentru 100 de pagini.

u.B.d.B.
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Anexa 4

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

incepAnd cu anul universitar 2017-2018, conferirea titlurilor didactice de conferenliar
universitar qi professor universitar se realizeazd in conformitate cu standardele proprii ale
instituliei de invdldm6nt superior, aprobate de senatul universitdlii cu respectarea Ordinului
Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintffice nr. 6129 l20l 6. publicat in M.O. nr. 123
bis/ 15.02.2017, privind aprobarea standardelor minimale necesare qi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din invdtlmAntul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare.

u.B.d.B.
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