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I.

CADRU LEGISLATIV

Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
modificată prin OUG 92/19.XII.2012 (Secţiunea a II-a, art. 293-302; privire specială asupra art. 297), a
HG 286/ 23.III.2011, Anexă – Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant a personalului din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, a
Legii nr. 319/2003, a HG nr. 457/ 04.V.2011, modificată prin HG 36/06.II.2013, privind aprobarea
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
învăţământul superior, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.560/2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, modificat prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18,
19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35, precum şi a Metodologiei de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante a Universităţii din Bucureşti.
II.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE (STANDARDE MINIMALE)

a. Condiţiile de înscriere la concurs sau examen (pentru cazul unui singur candidat), pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante, pe perioadă determinată sau nedeterminată, din statele
de funcţii aprobate ale Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii CESI al Universităţii din Bucureşti,
precum şi condiţiile în care se organizează şi se desfăşoară concursurile sunt cele stipulate în
documentele menţionate la pct. I din prezentul Regulament.
b. În vederea înscrierii sale la concurs/examen, candidatul completează Fişa de verificare a îndeplinirii
standardelor minimale, corespunzătoare postului pentru care candidează (Anexele 1-3), cu
respectarea punctajului minimal stabilit, precizat prin prezentul Regulament.
c. Standardele minimale pentru evaluarea ştiinţifică a candidatului, în vederea înscrierii sale la concurs,
sunt precizate în următoarele documente:
-

pentru post de LECTOR UNIVERSITAR: Anexa 1 la prezentul Regulament (minimum necesar
pentru înscriere: 80 de puncte)

-

pentru post de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR: Anexa 2 la prezentul Regulament, care preia
integral Anexa nr. 11 a Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, nr. 4204 din 15.07.2013
(minimum necesar pentru înscriere: 180 de puncte);

-

pentru post de PROFESOR UNIVERSITAR: Anexa 3 la prezentul Regulament, care preia integral
Anexa nr. 11 a Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, nr. 4204 din 15.07.2013
(minimum necesar pentru înscriere: 370 de puncte);
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III.

PROBELE DE CONCURS/EXAMEN

a. La probele de concurs/examen, evaluarea ştiinţifică a capacităţii didactice a candidatului se va face
de către comisia legal constituită, pe baza unei grile de 100 de puncte, care corespunde criteriilor
formulate în Metodologia de concurs elaborată de Universitatea din Bucureşti.
b. Cele 100 de puncte ale grilei de evaluare sunt distribuite diferit ca pondere pentru cele trei tipuri de
posturi didactice (lector universitar; conferenţiar universitar; profesor universitar), indiferent dacă
posturile sunt scoase la concurs/examen pentru perioadă determinată sau nedeterminată.
c. Probele de concurs/examen şi distribuirea celor maximum 100 de puncte din grila de evaluare,
pentru posturile de lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor universitar, sunt
următoarele:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Tipul de post didactic
Probele de concurs/examen
Susţinerea unei lecţii deschise (curs) de
45 de minute, în vederea evaluării competenţelor
didactice ale candidatului.
Prezentarea publică, de 45 de minute, de către
candidat, a celor mai semnificative rezultate
profesionale anterioare şi a planului de dezvoltare
a carierei universitare, pentru a le fi evaluate de
către Comisie relevanţa şi impactul ştiinţific.
- capacitatea candidatului de
a îndruma studenţi sau tineri
cercetători
- capacitatea candidatului de
a transfera cunoştinţele şi
rezultatele sale către
Evaluarea
societate ori de a populariza
dosarului de
propriile rezultate ştiinţifice
concurs pe baza
- capacitatea candidatului de
următoarelor
a lucra în echipă şi eficienţa
criterii:
colaborărilor ştiinţifice ale
acestuia, în funcţie de
specificul domeniului
candidatului; capacitatea
candidatului de a conduce
proiecte de cercetaredezvoltare
- experienţa profesională a
candidatului în alte instituţii
decât Universitatea din
Bucureşti.

LECTOR
UNIVERSITAR

CONFERENŢIAR
UNIVERSITAR

PROFESOR
UNIVERSITAR

40 pct.

30 pct.

30 pct.

20 pct.

25 pct.

25 pct.

10 pct.

15 pct.

10 pct.

10 pct.

5 pct.

5 pct.

10 pct.

15 pct.

20 pct.

10 pct.

10 pct.

10 pct.
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d. Punctajul individual final se obţine prin însumarea mediilor aritmetice rezultate pentru fiecare probă
în parte din cele trei menţionate în tabelul de la pct. c. Notele sunt acordate de cei patru membri ai
comisiei care alcătuiesc Referatul de apreciere şi care întocmesc Fişa individuală de evaluare a
candidatului la probele de concurs.
e. Rezultatul final al concursului este dat de ierarhizarea punctajelor finale obţinute de candidaţi. Un
candidat este declarat ADMIS dacă este primul clasat în ierarhizarea punctajelor finale ale tuturor
candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi dacă a întrunit cel puţin punctajul
final minimal, corespunzător postului pentru care candidează, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tipul de
post didactic
LECTOR
UNIVERSITAR
CONFERENŢIAR
UNIVERSITAR
PROFESOR
UNIVERSITAR

V.

Punctaj
Standarde minimale

Punctaj final minimal la
Probele de concurs
(din max. 100 pct.)

Punctaj final minimal

80

80

160

180

80

260

370

80

450

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

a. Concursul/examenul pentru ocuparea postului are loc la sediul Centrului de Excelenţă în Studiul
Imaginii CESI al Universităţii din Bucureşti. Probele practice sunt publice, cursul deschis având loc cu
participarea masteranzilor sau doctoranzilor Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii CESI
(respectiv ai programelor sale de masterat sau ai Şcolii sale Doctorale „Spaţiu, Imagine, Text,
Teritoriu” SD-SITT).
b. Comisia de concurs/examen anunţă ziua şi ora desfăşurării cursului deschis, precum şi a prezentării
publice, prin afişare la secretariatul CESI şi pe pagina de internet a CESI: www.cesi.ro. În situaţia în
care numărul mare de candidaţi nu permite desfăşurarea concursului într-o singură zi, programarea
probelor de concurs se va putea face în mai multe zile consecutiv.
c. Toţi candidaţii vor susţine cursul deschis pe parcursul aceleiaşi zile în care susţin şi prezentarea
publică cu privire la rezultatele profesionale şi la planul de carieră.
d. Tema cursului deschis va fi anunţată prin afişare la secretariatul CESI şi pe pagina de internet a
acestuia, www.cesi.ro, cu 48 de ore înaintea susţinerii probei.
e. La sfârşitul concursului, în urma discuţiilor din cadrul comisiei, preşedintele comisiei de concurs, pe
baza rezultatelor consemnate în Referatele de apreciere (Anexa 4) şi Fişele individuale de evaluare
(Anexa 5-7) realizate de ceilalţi patru membri ai comisiei pentru fiecare candidat în parte,
întocmeşte Raportul general asupra concursului (Anexa 8), aprobat prin decizia comisiei de concurs.
Decizia de concurs se ia prin vot secret şi este validă dacă a întrunit votul a cel puţin trei din membrii
comisiei (Preşedinte şi cei patru membri).
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Raportul general asupra concursului trebuie să conţină :
- punctajele finale pentru fiecare probă susţinută de către fiecare candidat, precum şi
punctajul final obţinut de fiecare candidat în parte;
- ierarhia candidaţilor, aşa cum a fost decisă de comisie, precum şi numărul de voturi
« pentru », « împotrivă », « abţineri » pentru Raport (Preşedinte şi cei patru membri);
- data şi semnăturile celor cinci membri ai comisiei (data este a ultimei probe de concurs).
Raportul general asupra concursului este însoţit de buletinele de vot ale membrilor comisiei
(Preşedinte şi cei patru membri).
f.

În situaţii de balotaj, candidaţii vor fi departajaţi în baza punctajului Fişei individuale de verificare a
standardelor minimale, completate pentru înscrierea la concurs.

g. Rezultatele concursului sunt afişate la secretariatul CESI şi pe pagina de internet a CESI:
www.cesi.ro, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea ultimei zile de concurs/examen.
h. Contestaţiile privind desfăşurarea concursului/examenului vor fi depuse conform prevederilor
relevante din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante a
Universităţii din Bucureşti, în termen de cinci zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Rezultatele
contestaţiilor se afişează la secretariatul CESI şi pe pagina de internet a CESI: www.cesi.ro, în termen
de trei zile lucrătoare de la încheierea termenului de contestaţii. Rezultatul comisiei de contestaţii
este definitiv pe căile administrative de atac.
i.

Rezultatele finale ale concursului/examenului sunt analizate şi avizate, printr-un proces-verbal, de
Consiliul de Organizare şi Coordonare al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii CESI al
Universităţii din Bucureşti. Ierarhia candidaţilor nu poate fi modificată de Consiliul de Organizare şi
Coordonare CESI.

j.

Rezultatele concursului sunt supuse spre avizare Senatului Universităţii din Bucureşti. Ierarhia
candidaţilor nu poate fi modificată de Senatul UB.
VI. DISPOZIŢII FINALE

a. Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezentul Regulament şi se vor supune aprobării Consiliul de
Organizare şi Coordonare CESI împreună cu acesta.
b. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează şi se modifică în raport cu modificările impuse
de legislaţia în vigoare din domeniul educaţiei şi cu prevederile Codului muncii republicat.
c. Prevederile prezentului Regulament vor fi modificate corespunzător în caz de conflict cu
prevederile privind criteriile de acces la abilitare şi la concursul pentru ocuparea postului de
profesor și conferenţiar în domeniul Arte şi ştiinţe umaniste şi ale ordinului referitor la domeniile cu
specific românesc, care vor fi aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al României de către
Ministerul Educaţiei Naționale.
d. Prezentul proiect de Regulament a fost aprobat, în şedinţa Consiliul de Organizare şi Coordonare al
Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii CESI din 22 iulie 2013.
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ANEXE LA REGULAMENT:
ANEXELE 1-3: Fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
ANEXA 4: Referat de apreciere
ANEXA 5-7: Fişele individuale de evaluare pentru probele de concurs
ANEXA 8: Raportul general asupra concursului/examenului.
###
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