METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE DIN UNIVERSITATEA TEHNICA
DE CONSTRUCTII BUCURESTI
PREAMBUL
În Universitatea Tehnică de Construcții din București, posturile didactice sau de cercetare vacante
se ocupă pe perioadă determinată sau nedeterminată prin concurs organizat în conformitate cu
Legea educației naționale br.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Metodologia-cadru
de concurs aprobată prin HG nr. 457/2011, modificată prin H.G. nr.36/2013, OMENCS
nr.6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare și cu ordinele
ministerului de resort incidente în materia concursurilor pentru posturile dinînvățământul superior.
Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul unuiversitar 2017-2018.

1. ASPECTE GENERALE
Art.1
(1) Un post didactic din statul de funcţiuni al unui departament este caracterizat prin: poziţie,
funcţie didactică, normă didactică şi norma de cercetare.
Art.2
(1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se poate face pe perioada determinată sau pe
perioadă nedeterminată. Angajarea personalului didactic şi de cercetare pe perioadă
nedeterminată pentru orice funcţie didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs
public organizat de facultăti sau şcoala doctorală, potrivit legii. Durata unei perioade determinate
de angajare se stabileşte conform legii. Studenţii doctoranzi pot fi angajaţi pe perioadă
determinată de maximum 5 ani.
(2) Concursurile au caracter deschis. La concursul pentru ocuparea unui post didactic pot participa
cetăţeni români sau străini, fără nici o discriminare, în condiţiile legii.
Art.3
(1) Concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post didactic sau de cercetare
se organizeaza numai daca acesta este vacant.
(2) Un post se considera vacant daca este prevazut astfel in statul de functii, intocmit anual, sau
vacantat pe parcursul anului universitar.
(3) Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post
ocupat într-un post de rang superior.
(4) Concursul constă în evaluarea activitaţii ştiinţifice şi calitaţilor didactice ale candidaţilor, pentru
posturile cu componentă didactică, respectiv în evaluarea calităţilor ştiinţifice pentru ocuparea unui
post vacant de cercetător. In cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul
poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii de concurs.
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2. PROCEDURA DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE
Art. 4
(1) Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale înaintează prodecanului facultăţii de care ţine
departamentul lista posturilor scoase la concurs.
(2) Consiliul facultăţii analizează şi avizează propunerile făcute de consiliul fiecărui departament
privind posturile didactice ce urmează a fi scoase la concurs la începutul fiecărui semestru.
(3) Declanşarea procedurilor de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post
didactic sau de cercetare poate fi demarată numai după publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IlI-a, a postului scos la concurs. Transmiterea către Ministerul Educaţiei a solicitării în
vederea publicării la Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, a postului scos la concurs se face
în primele 30 de zile de la începerea fiecărui semestru al anului universitar.
Art.5
(1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data
desfăşurării primei probe de concurs. înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea III, a postului scos la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice
înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
Lista posturilor scoase la concurs este publicată cel puţin pe site-ul web al UTCB la loc vizibil pe
pagina principală, pe pagina web a concursului de pe site-ul web specializat al Ministerului
Educaţiei , precum şi în Monitorul Oficial al României, partea a III-a. UTCB poate anunţa lista
posturilor scoase la concurs şi într-un ziar de mare tiraj, precum şi în publicaţii ştiinţifice naţionale
şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă etc.
(2)Pe pagina web a concursului de pe site-ul web administrat de Ministerul Educaţiei vor fi
publicate, cu respectarea termenelor anunţate anterior, următoarele informaţii:
- Descrierea postului scos la concurs;
- Atribuţiile / activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică
şi norma de cercetare;
- Salariul minim de încadrare la momentul angajarii ;
- Calendarul concursului ;
- Tematica şi bibliografia probelor de concurs sau tematica din care comisia poate alege subiectul
probelor susţinute efectiv;
- Descrierea procedurii de concurs (metodologia şi programul desfăşurării concursului);
- Lista completa a documentelor pe care candidaţii trebuie sa le includă în dosarul de
concurs;
- Adresa la care trebuie depus sau trimis dosarul de concurs.
(3) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător
ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză.
(4) Pe pagina web a concursului precum şi pe site-ul UTCB vor fi publicate în maxim 5 zile
lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaţi şi cu
respectarea datelor cu caracter personal în sensul legii, a următoarelor materiale:
a) Curriculum vitae, Anexa 4;
b) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (Fişa candidatului), Anexa 6 (Anexa 6a
pentru conf/prof ; Anexa 6b pentru șef lucrări/asistent
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3. PROCEDURA DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE CONCURS
Art.6
(1) Stabilirea comisiei de concurs se face după publicarea anunţului de scoatere a postului la
concurs, pentru fiecare post scos la concurs. Comisia de concurs este formată din 5 membri,
incluzând preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii
apropiate.
(2) Componenţa comisiei de concurs poate include membri supleanţi, numiţi după aceeaşi
procedură ca şi membrii comisiei. În cazul indisponibilităţii unui membru plin la lucrările comisiei,
acesta este înlocuit de un membru supleant.
(3) Componenţa comisiei de concurs este propusă de decanul facultăţii pe baza propunerilor
primite de la departamentele în subordine şi este avizată de consiliul facultăţii. Componenţa
nominală a comisiei de concurs însoţită de avizul consiliului facultăţii este înaintată Consiliului de
Administraţie al UTCB în vederea aprobării cf. art. 213, alin. (13), lit. c) din Legea nr. 1/2011.
Componenţa comisiei este transmisă senatului universitar şi supusă aprobării de către senat. În
urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a
rectorului. În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului, decizia este
transmisă Ministerului Educaţiei, iar componenţa nominală a comisiei de concurs este publicată
pe pagina web a concursului, precum şi pe site-ul UTCB.
În cazul posturilor de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi
cercetător ştiinţific gradul II, componenţa comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.
(4) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara UTCB, din ţară sau din străinătate.
(5) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior sau cel
puţin egal cu cel al postului scos la concurs. Membrii din străinătate ai comisiei de concurs trebuie
să îndeplinească standardele UTCB corespunzătoare postului scos la concurs.
În scopul exclusiv al participării la comisia de concurs, Senatul UTCB aprobă echivalarea titlurilor
didactice ale membrilor din străinătate ai comisiei cu titlurile didactice sau de cercetare din ţară.
(6) Pentru postul de asistent universitar comisia de concurs se compune din directorul
departamentului sau un membru al consiliului departamentului delegat prin votul consiliului în
calitate de preşedinte şi patru membri din cadrul UTCB având gradul didactic cel puţin de şef de
lucrări/lector universitar şi care lucrează în profilul postului.
(7) Pentru postul de şef lucrări/lector universitar comisia de concurs se compune din directorul
departamentului sau un membru al consiliului departamentului delegat prin votul consiliului în
calitate de preşedinte şi patru membri din cadrul UTCB sau din afara acesteia, cu grad didactic cel
puţin de şef lucrări/lector universitar în profilul postului, cel puţin unul din membrii comisiei având
grad didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar.
(8) Comisia de concurs pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar,
cercetător ştiinţific gradul I sau cercetător ştiinţific gradul II, se compune din decanul sau
prodecanul facultăţii de care aparţine postul respectiv sau un membru al consiliului
departamentului sau consiliului facultăţii delegat de consiliu, în calitate de preşedinte şi patru
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membri, din care cel puţin trei membri ai comisiei trebuie să fie din afara UTCB, din ţară sau din
străinătate.
Art.7
(1) În cazul în care pentru un post scos la concurs sunt mai mulţi candidaţi, după desfăşurarea
concursului comisia stabileşte ierarhia candidaţilor.
(2) De buna desfaşurare a tuturor concursurilor răspund prodecanii facultăţilor, coordonaţi de
prorectorul de resort.

4. CONDIŢII PRIVIND PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE
A POSTURILOR DIDACTICE SAU DE CERCETARE
Art.8
(1)La concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar pe perioadă nedeterminată se
pot înscrie absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de doctor, care au specializarea în
concordanţă cu structura disciplinelor din post şi îndeplinesc standardele proprii ale universității
(cap. 11). Candidaţii care nu au absolvit activităţile Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic vor efectua această pregătire în primii 3 ani de la încadrarea pe post.
(2) La concursul pentru ocuparea unui post de şef de lucrări/lector universitar deţinerea diplomei
de doctor este obligatorie conform legii. Specializarea candidaţilor trebuie să fie în concordanţă cu
structura disciplinelor din post. Candidaţii trebuie să îndeplinească standardele propriide ocupare
a funcţiei didactice de Şef lucrări (lector universitar) prevăzute în metodologia proprie (cap. 11).
Candidaţii care nu au absolvit activităţile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic
vor efectua această pregătire în primii 3 ani de la încadrarea pe post.
(3) La concursul pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar deţinerea diplomei de
doctor este obligatorie conform legii, iar specializarea candidaţilor trebuie să fie în concordanţă cu
structura disciplinelor din post. Candidaţii trebuie să îndeplinească standardele minimale naţionale
stabilite de CNATDCU, precum şi standardele universitaţii. Candidaţii trebuie să posede experienţă
de cercetare, proiectare sau producţie în domeniul disciplinelor din structura postului.
(4) La concursul pentru ocuparea unui post de profesor universitar deţinerea diplomei de doctor
este obligatorie conform legii, iar specializarea candidaţilor trebuie să fie în concordanţă cu
structura disciplinelor din post. Candidaţii trebuie să îndeplinească standardele minimale stabilite
de CNATDCU, precum şi standardele universitaţii. Candidaţii trebuie să posede experienţă
consistentă de cercetare, proiectare sau producţie în domeniul disciplinelor din structura postului.
Art.9
Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii de cercetare pe perioadă
nedeterminată este necesară deţinerea diplomei de doctor, îndeplinirea standardelor minimale
naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, precum şi standardele prevăzute de metodologia
proprie specifică funcţiei (cap. 11).
5. PREGĂTIREA DOSARELOR ŞI INSCRIEREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DIDACTIC
Art.10
(1) In vederea înscrierii la concurs fiecare candidat trebuie să pregătească documentele solicitate
în următoarea ordine:
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1. Coperta de dosar (Anexa 1)
2. Opis (lista documentelor din dosar – Anexa 2).
3. Cerere tip de înscriere (Anexa 3), adresată rectorului UTCB, semnată de candidat, care include
o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate la dosar. Cererea
trebuie să cuprindă informaţiile referitoare la postul vacant pentru care se face înscrierea: poziţia,
gradul didactic, disciplinele din structura postului, departamentul, data publicării anunţului la care
s-a făcut public concursul.
4. Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului din punct de vedere didactic în
cazul posturilor didactice şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică. Propunerea,
redactată de candidat, va avea maxim 10 pagini şi constituie unul din principalele criterii de
departajare a candidaţilor.
5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic (Anexa 4), care trebuie să
includă :
a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute ;
b) Informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante ;
c) Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect
şi granturile obţinute, indicându-se pentru fiecare sursă de finanţare, volumul finanţării şi
principalele publicaţii sau brevete rezultate ;
d) Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contribuţiilor Ştiinţifice ale
candidatului ;
6: Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (Anexa 5), care va fi
structurată astfel :
a) Lista celor maximum 10 lucrări relevante pentru realizările profesionale ale candidatului
b) Teza sau tezele de doctorat ;
c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală ;
d) Cărţi şi capitole din cărţi ;
e) Articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul Ştiinţific internaţional principal;
f) Publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate.
7: Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, sau
după caz a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
8 : Copii legalizate după diploma de doctor/atestatul de recunoaştere (dacă este cazul) în ramura
de ştiinţă corespunzătoare postului; diploma de studii universitare/atestatul de recunoaştere (dacă
este cazul); foaia matricolă sau echivalentă, diploma de pregătire pedagogică (sau adeverința că
este înscris la cursurile de pregătire pedagogică eliberată de DPPD ; angajament scris că va finaliza
aceste cursuri in termen de 1 an de la titularizare, diploma de bacalaureat sau echivalentă;
certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau alt act corespunzător în cazul
schimbării numelui; alte diplome şi certificate. Diplomele de studii obținute in strainatate vor fi
traduse in limba romana și legalizate (chiar daca au atestatul de recunoaștere)
9: Copia legalizată a atestatului de abilitare (dacă este cazul).
10 : Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate, a unui
document echivalent.
11 : Fişa candidatului în format tipărit şi în format electronic (fişa de îndeplinire a standardelor
universităţii şi a standardelor naţionale - Anexa 6a si Anexa 6b). Fişa de indeplinire a standardelor
nationale este completată şi semnată de candidat, fiind verificată şi semnată de directorul de
departament si avizata de prorectorul de resort.
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12 : Fişa de autoevaluare a activităţilor didactice/profesionale (Anexa 7), insotita de justificare si
un print screen din ISI web of knowledge și/sau link-ul pe care se poate accesa articolul din revistă ;
13: Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii
de incompatibilitate.
- maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate
de acesta şi considerate reprezentative pentru realizările profesionale proprii. În cazul în care
lucrările selecţionate de candidat nu sunt disponibile în format electronic, se vor prezenta pe
format hârtie, cu indicarea motivelor pentru care nu este disponibilă versiunea electronică a
materialului respectiv.
Art.11
(1) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să
includă în CV cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv
din ţară, din afara UTCB, sau din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare
privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
(2) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă
în CV cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din
străinătate, din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare care au acceptat să elaboreze
scrisori de recomandare privitoare la calitaţile profesionale ale candidatului.
Art.12
(1) Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la adresa rectoratului UTCB,
specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poştale sau de
curierat care permit confirmarea primirii.
(2) Documentele cuprinse în dosar se depun într-un singur exemplar la secretariat rectorat pentru
toate posturile, iar pentru conferenţiar şi profesor împreună cu dosarul se depune și o mapă de
lucrări (contribuții științifice) a candidatului.
(3) Dosarul de concurs cuprinde documentele numerotate de la 1 la 12, în ordinea indicată, precum
şi forma electronica pe CD pentru: maxim 10 lucrări reprezentative selectate de candidat, CV, Lista
de lucrări şi Fişa candidatului (introduse într-un dosar de plastic cu șină).
Coperta dosarului va fi completată după modelul tip (Anexa 1)
Dosarul complet va fi scanat în totalitate (fiecare document în fișier separat) și adăugat pe CD.
Art.13
(1) Inscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a
postului scos la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe
de concurs.
(2) Indeplinirea de catre candidati a criteriilor minimale legale, este verificata si certificata de catre
o comisie a UTCB numita printr-o hotarare a Senatului. Aceasta comisie este prezidata de
prorectorul de resort, cuprinde 4 -6 cadre didactice cu experienta în domeniile posturilor scoase la
concurs si are ca secretar pe directorul departamentului de cercetare inovare din UTCB. Decizia
comisiei de verificare a criteriilor minimale este formalizata printr-o notă ce devine parte a
dosarului candidatului, care va fi trimis Biroului Consilierilor Juridici în vederea obținerii avizului
juridic.
(3) Îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin
avizul compartimentului juridic al UTCB pe baza verificării existentei si autenticitatii documentelor
necesare, aflate in dosarul candidatului.Oficiul juridic nu are atributii de evaluare si verificare a
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competentelor si performantelor profesionale ale candidatului, acestea fiind de competenta
comisiei de concurs. Decizia oficiului juridic este de admitere sau respingere a dosarului de
concurs, decizie comunicata prorectorului de resort printr-un aviz ce apare pe cererea candidatului.
(4) Avizul este comunicat candidatului și publicat pe site-ul UTCB în maxim 48 de ore de la
emiterea sa, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.
Dosarele candidatilor ce nu indeplinesc aceste conditii nu se mai trimit comisiilor de concurs,
candidatii fiind declarati respinsi.

6. ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI
Art.14
(1) Directorul departamentului sau conducătorul şcolii doctorale în structura căruia se află postul
face propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant prin referat avizat de consiliul
departamentului sau de consiliul şcolii doctorale.
(2) Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale în structura căruia se găseşte postul scos la
concurs face propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de concurs.
(3) Consiliul departamentului stabileşte probele de concurs, tematica acestora şi bibliografia din
care vor fi examinaţi candidaţii; acestea sunt transmise secretariatului rectoratului în vederea
încărcării pe site-ul UTCB.
(4) Afişează la avizierul departamentului structura posturilor în concurs; comisiile de concurs;
probele de concurs precum şi data probelor de concurs.
(5) După înscrierea candidaţilor, dosarele de concurs, avizate favorabil de oficiul juridic si de
comisia de verificare a indeplinirii criteriilor minimale, sunt preluate de departamente de la
secretariatul rectoratului.
(6) Directorul departamentului ia legatura cu preşedintele şi membrii fiecărei comisii de concurs şi
stabilesc împreună procedura de lucru a acesteia (primirea-predarea dosarelor, modalitatea de
evaluare, întocmirea referatelor etc.)
Art.15
După încheierea activităţii fiecărei comisii de concurs, directorul de departament sau preşedintele
comisiei de concurs predă toate materialele (dosarele de concurs, raportul comisiei semnat de toţi
membrii comisiei, mapele de concurs, după caz) prodecanului facultăţii căruia îi este arondat
departamentul.

7. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CONCURS
Art.16
(1) Fiecare comisie de concurs îşi desfăşoară activitatea sub conducerea unui preşedinte. Comisia
de concurs îşi începe activitatea la cinci zile după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor,
iar concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.
(2) Comisia de concurs examinează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte :
a) Relevanţa şi impactul rezultatelor stiinţifice ale candidatului ;
b) Capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători ;
c) Competenţele didactice ale candidatului pentru posturile care prevăd activităţi didactice ;

7

d) Capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic
sau social ori de a disemina propriile rezultate stiinţifice ;
e) Capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor stiinţifice ale acestuia, în
funcţie de specificul domeniului candidatului ;
f) Capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare dezvoltare;
g) Experienta profesionala a candidatului in alte institutii decat institutia care a scos postul la
concurs.
Art.17
Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de concurs, singura
abilitata sa se pronunte in acest sens, pe baza dosarului de concurs si aditional, prin una sau mai
multe probe de concurs, incluzand prelegeri, sustinerea unor cursuri.
Art.18
(1) Pentru ocuparea postului de asistent universitar se prevede o probă scrisă şi o probă practică
în cazul concursurilor, respectiv o prelegere profesional-ştiinţifică pentru posturile didactice de
rang superior. Concursul continuă cu o prezentare a celor mai semnificative rezultate profesionale
şi a planului de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o
sesiune de întrebări din partea comisiei. Ora şi locul desfăşurării acestor probe vor fi anunţate pe
pagina web a concursului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării acestor evenimente.
(2) Comunicarea temelor pentru probele în cazul posturilor de asistent, respectiv a temei pentru
prelegerea profesional-ştiinţifică pentru posturile de rang superior are loc cu 48 ore anterior datei
planificate pentru susţinere.
Art.19
(1) Deciziile comisiei de concurs se iau prin votul secret al membrilor. Decizia comisiei de concurs
este validă dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei. Pentru fiecare post comisia de
concurs decide ierarhia candidaţilor si nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune
rezultate. Preşedintele comisiei de concurs întocmeste pe baza referatelor privind concursul
redactate de fiecare membru al comisiei, un raport de sinteză privind concursul, în 3 exemplare, cu
respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie. Raportul va conţine şi evaluarea cantitativă a
activităţii candidaţilor pe baza criteriilor stabilite de senatul UTCB pentru fiecare funcţie didactică.
In finalul raportului se face recomandarea ca postul vacant aflat în concurs să fie ocupat de
candidatul cu cele mai bune performanţe.
(2) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de
fiecare membru al comisiei de concurs şi de preşedinte
(3) Comisia de concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar va respecta procedura
de lucru stabilită anterior cu directorul de departament şi programarea probelor de concurs: proba
scrisă, proba practică (constând din conducerea unui seminar, laborator sau altă activitate practică
cu studenţii). Candidaţii trebuie sa facă dovada cunoaşterii unei limbi străine de circulaţie
mondială.
(4) Comisia de concurs se întruneşte cu maximum 90 de minute înainte de ora planificată pentru
începerea unei probe şi stabileste subiectele de concurs pe baza programei de studiu anunţată
anterior. Pentru proba scrisă fixează baremul de notare. În cadrul fiecărei probe de concurs
preşedintele şi fiecare membru al comisiei, individual, acordă note de la 1 la 10, fiecărui candidat
(Anexa 8).
(5) Nota unei probe rezultă ca medie aritmetică a notelor acordate de componenţii comisiei.Nota
finala a concursului rezulta din media aritmetica a notelor probelor.
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(6) Pentru a fi declarat admis, nota finală a concursului trebuie sa fie cel puţin 9,00.
Art.20
(1) Comisia pentru concursul de ocupare a unui post didactic de şef de lucrări/lector universitar,
conferenţiar universitar sau profesor universitar stabileşte tema prelegerii profesionale, locul şi
data susţinerii acesteia de către fiecare candidat înscris la concurs.
(2) Modelele pentru întocmirea referatelor privind concursul și a Raportului de sinteză privind
concursul sunt prezentate în Anexele 9, 10, 11 (Anexele nr.9a, 9b pentru asistent ; 10a, 10b pentru
șef lucrări; 11a, 11b pentru conferențiar și profesor)
Art.21
După încheierea activităţii comisiei de concurs, preşedintele acesteia transmite materialele de
concurs (dosarele cu documentele de concurs ale candidaţilor şi raportul comisiei) directorului de
departament, care le înaintează prodecanului facultăţii de care aparține departamentul.

8. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII
Art.22
(1) Consiliul facultăţii analizează şi avizează propunerile făcute de consiliul fiecărui departament
privind posturile didactice ce urmează a fi scoase la concurs la începutul fiecărui semestru.
(2) Consiliul facultăţii prin prodecan si decan urmăreşte respectarea procedurii de scoatere la
concurs a posturilor didactice şi a desfăşurării concursurilor.
(3)Componenţa comisiei de concurs este propusă de decanul facultăţii pe baza propunerilor
primite de la consiliul departamentului sau al Şcolii doctorale şi este avizată de consiliul facultăţii.
Dupa avizare, componenţa nominală a comisiei de concurs este transmisă senatului universitar.
(4)Prodecanul facultăţii primeşte documentele de concurs de la secretariatul rectoratului şi le
înaintează directorilor de la departamentele unde se desfăşoară concursul.
Art.23
(1) După desfăşurarea concursurilor prodecanul facultăţii primeşte de la directorii de departament
dosarele de concurs completate cu raportul comisiei.
(2) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite de metodologia proprie a UTCB.
În Şedinţa consiliului facultăţii, preşedintele comisiei de concurs prezintă dosarul fiecărui candidat
şi raportul comisiei cu privire la concurs. Membrii consiliului facultăţii pot pune întrebări
preşedintelui comisiei de concurs pentru o mai bună edificare. De asemenea pot face aprecieri cu
privire la desfăşurarea concursului, valoarea candidaţilor etc. În final, consiliul facultăţii acordă sau
nu avizul său raportului asupra concursului. Consiliul facultăţii nu poate modifica ierarhia
candidaţilor stabilită de comisia de concurs.
(3) Prodecanul întocmeste pentru fiecare candidat în parte extrasul din procesul verbal al şedintei
consiliului facultăţii (Anexa 12 ) care va cuprinde prezenţa membrilor consiliului, discuţiile purtate
(pe scurt) şi rezultatele voturilor din comisia de concurs şi din consiliul facultăţii. Materialele
respective fac parte integrantă din dosarele de concurs.
(4) Prodecanii facultăţilor inaintează dosarele de concurs la secretariatul rectoratului.
(5) După fiecare şedinţă de senat în care s-au analizat concursuri de ocupare a posturilor didactice
vacante, rezultatele concursurilor se afişează la avizierul facultăţii/departamentului. Acestea sunt
păstrate timp de două săptămâni după încheierea concursului.
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9. ATRIBUŢIILE SENATULUI UTCB
Art.24
(1) Consiliul de Administraţie al UTCB analizează şi aprobă propunerile facultăţilor privind posturile
didactice vacante scoase la concurs.
(2) Componenţa nominală a comisiei de concurs însoţită de avizul consiliului facultăţii este supusă
aprobării senatului universitar. După aprobarea de către Senat, Comisia de concurs este numită
prin decizie a rectorului, iar în termen de 2 zile decizia este transmisă Ministerului Educaţiei și se
publică pe pagina web a concursului.
(3) Secretarul Sef al UTCB asigură publicarea posturilor scoase la concurs cel puţin pe site-ul UTCB
pe pagina principală, pe pagina web a concursului de pe site-ul web specializat al Ministerului
Educaţiei Naționale. În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a., secretarul
șef al UTCB asigură transmiterea către Ministerul Educației Naționale a următoarelor
documenete :
- lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs și structura acestora ;
- extrasul din Statul de funcții care conține posturile scoase la concurs ;
- declarația pe propria răspundere a Rectorului ;
- metodologia proprie de concurs.
(4) După aprobarea de către Senat a raportului privind concursul, Secretarul Șef al UTCB
intocmește un extras din procesul-verbal al ședinței (Anexa 13) și referatul final (Anexa 14).
Art.25
(1) Dupa înscriere, prorectorul de resort verifică întocmirea dosarelor de concurs şi solicită avizul
oficiului juridic al UTCB privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru înscrierea la concurs, precum
si cel al comisiei de verificare a indeplinirii criteriilor minimale,. După validarea înscrierilor de către
oficiul juridic, secretariatul UTCB întocmeşte înştiinţările către comisiile de concurs pentru
posturile de conferenţiar şi profesor. În continuare, dosarele de concurs sunt predate prodecanilor
facultăţilor unde se susţin concursurile.
(2) Prorectorul de resort verifică respectarea procedurilor privind desfăşurarea concursurilor şi
întocmirea corectă a materialelor de concurs de către comisiile şi consiliile facultăţilor.
(3) Prorectorul de resort şi rectorul UTCB organizează punerea în discuţia senatului a concursurilor
astfel:
- asigură condiţiile pentru consultarea materialelor de concurs de către membrii senatului;
- propun un interval de timp pentru organizarea sedintei senatului în care se vor analiza
concursurile. Presedintele Senatului decide data in care va avea loc sedinta senatului.
Art.26
(1) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor de concurs şi validează sau nu raportul
asupra concursului.
(2) După fiecare şedinţă de senat în care au fost analizate concursuri pentru ocuparea unor posturi
didactice vacante, Prorectorul de resort asigură în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea
concursului publicarea rezultatelor pe pagina web a concursului şi pe site-ul UTCB.
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(3) Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent în urma aprobării rezultatului
concursului de către senatul universitar se face prin decizia rectorului în urma hotărârii de senat,
începând cu semestrul următor desfăşurării concursului.
Art.27
(1) Pentru poziţiile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent de către
UTCB împreună cu raportul de concurs al preşedintelui comisiei se trimite Ministerului Educatiei
precum şi Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire.
(2) Pentru concursurile privind posturile de cercetare se aplică prevederile Legii nr. 319/2003.

10. FORMULAREA, ANALIZA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Art.28
(1) Contestațiile la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pot
fi depunse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.
(2) Candidatul care deține elemente ce pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de
concurs, poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
(rezultat care se dă prin emiterea deciziei de concurs care aprobă raportul asupra concursului și
stabilește ierarhia candiadților) . Contestația, adresată Rectorului, se formulează în scris, se
depune la Registratura UTCB și se soluționează de către comisia de concurs în termen de 7 zile
calendaristice.

11. CRITERII PROPRII , CRITERII ACADEMICA MINIMALE, STANDARDE PROPRII
MINIMALE
Art.29
(1) Standardele aferente funcțiilor prevăyute în acest paragraf sunt cerințe minime și
obligatorii
pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor respective și sunt denumite în
continuarea standardele universității.
Standardele sunt stabilite de UTCB prin aprobarea de către Senatul universitar a prezentei
metodologii. Standardele universității nu pot deroga de la standardele minimale naționale
stabilite prin ordin al ministrului. Standardele universității sunt superioare sau egale cu
standardele minimale naționale.
(2)
a. Asistent universitar
- Cel puțin 2 articole publicate în reviste tehnice sau în volumele conferințelor.
b. Şef lucrări/Lector universitar
- Minimum cinci articole publicate în reviste de specialitate din domeniul disciplinelor postului sau
în volumele conferinţelor dintre care trei in BDI și cel puțin un articol în reviste cotate ISI sau în
volumele unor manifestări științifice indexate ISI.
- Participarea la elaborarea cel puțin a unei publicații didactice.
Pentru posturile de conferențiar și profesor majoritatea articolelor care atestă îndeplinirea
standardelor minimale și obligatorii trebuie să fie în domeniul disciplinelor din structura postului.
c. Conferenţiar universitar
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- Standard minimal şi obligatoriu conform OMENCS 6129 din 20.12.2016.
d. Profesor universitar
- Standard minimal şi obligatoriu conform . OMENCS 6129 din 20.12.2016.
12. SELECTAREA PERSONALULUI DIDACTIC ASOCIAT
Art.30
Personalul didactic asociat efectuează activităţi la plata cu ora.
Personalul didactic asociat este selectat dintre:
- cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ superior acreditate;
- specialişti din producţie, proiectare, cercetare, execuţie etc, cu experienţă tehnică şi didactică
recunoscută, având titlul de doctor.
Personalul didactic asociat unui departament este propus la începutul fiecărui semestru de
consiliul departamentului pe baza propunerilor făcute de membrii departamentului şi se aprobă de
consiliul facultăţii.
Condiţiile de selecţie vor fi stabilite pentru fiecare activitate (laborator, seminar, aplicaţii practice,
proiect, curs) şi post didactic în parte de către consiliul departamentului.
Selecţia se va face pe baza de curriculum vitae şi interviu, cu respectarea prevederilor din statutul
personalului didactic şi de cercetare din invăţământul superior. Interviul pentru posturile de
asistent universitar şi şef de lucrări/lector universitar se va ţine în faţa consiliului departamentului,
care după caz aprobă sau respinge candidaţii pentru activităţi de tip plata cu ora.
Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu prin inovaţii, premii, publicaţii
ştiinţifice, din ţară şi străinătate, în calitate de profesori sau conferenţiari asociaţi invitaţi se
avizează de consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul facultăţii. Profesorul universitar
asociat invitat din străinătate va avea şi aprobarea senatului UTCB.
Rectorul UTCB emite decizii semestriale sau anuale pentru personalul didactic asociat aprobat de
consiliile departamentelor şi facultăţilor.
Art.31.
Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Art.32.
Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului UTCB din data de 03.03.2017 și
modificată în ședința Senatului din 12.06.2017 și intră în vigoare începând cu anul universitar
2017/2018.

12

ANEXE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coperta dosar concurs
Opis – lista documentelor din dosar
Cerere de înscriere la concurs
Curriculum vitae
Lista de lucrări
Fișa candidatului
6a – conferentiar; professor
6b – șef lucrări, asistent
7. Fișa de autoevaluare
8. Note asistent (Lucrarea scrisă anexată)
9. Rapoarte comisiei asistent
9a – referat privind concursul (membrii comisiei)
9b – raport de sinteză privind concursul (președintele comisie)
10. Rapoarte comisie șef lucrări
10a – referat privind concursul (membrii comisiei)
10b – raport de sinteză privind concursul (președintele comisie)
11. Rapoarte comisie conferențiar/professor
11a – referat privind concursul (membrii comisiei)
11b – raport de sinteză privind concursul (președintele comisiei)
12. Extras Proces-verbal Consiliul facultății și copie după convocator
13. Extras Proces-verbal Senat și copie după convocator
14. Referat final
15. Glosar

ANEXA – Acte normative
Acte normative ce stau la baza „Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și
de cercetare vacante din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti”
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea de Guvern nr.457 /2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacane din învățământul superior,
cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei;
4. Ordinul Ministrului Educației, Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129 din 20.12.2016.
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