UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE BIOLOGIE

REGULAMENTUL PROPRIU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
ÎN FACULTATEA DE BIOLOGIE

Art. 1. Dispoziţii generale
Prezentul proiect de regulament cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice
vacante din cadrul Facultăţii de Biologie, denumit în continuare “regulament propriu” sau
„regulament” este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, al
H.G nr. 457/2011, privind aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, modificată prin H.G.
nr. 36/2013, al Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale, nr. 4204/15.07.2013, Anexa 5 și
Anexa 4, privind standardele minimale și obligatorii pentru accesul la concursurile de
ocupare a posturilor de conferenţiar şi profesor în domeniul Biologie și Biochimie și
respectiv Ingineria mediului, precum şi a dispoziţiilor metodologiei de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din cadrul Universităţii din Bucureşti,
aprobată de Senatul Universităţii.
Art. 2. Domeniul de aplicare
Regulamentul se aplică tuturor persoanelor, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, care doresc să
ocupe în cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti, pe durată determinată sau
nedeterminată, una din următoarele funcţii didactice: asistent universitar, lector universitar,
conferenţiar universitar, profesor universitar.
Art. 3. Obiective
Regulamentul promovează standarde, proceduri şi principii comune, obligatorii pentru
garantarea transparenţei şi a calităţii în organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor didactice menţionate la art. 2,
respectiv criteriile ştiinţifice şi didactice, cantitative şi calitative necesare ocupării acestor
funcţii.
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Art. 4. Principii Fundamentale
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Facultăţii de
Biologie are la bază următoarele principii: (a) Principiul nediscriminării şi accesul egal şi
echitabil la ocuparea posturilor vacante; (b) Autonomia universitară exercitată cu
responsabilitate; (c) Asigurarea calităţii şi pregătirea profesională de calitate a candidaţilor;
(d) Informarea corectă şi completă privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor; (e)
Transparenţa cu privire la informaţiile administrative, financiare şi de evaluare a posturilor
didactice.
Art. 5. Transparenţa
(1) Facultatea de Biologie garantează transparenţa organizării şi desfăşurării concursurilor
pentru posturile didactice.
(2) Universitatea din București și Facultatea de Biologie publică pe Internet sau prin orice
mijloace de comunicare pe care le consideră adecvate toate informaţiile relevante
privind posturile vacante, calendarul de derulare a concursurilor, condiţiile de înscriere
la concurs, criteriile ştiinţifice şi didactice necesare ocupării, precum şi lista
documentelor ce alcătuiesc dosarul de înscriere, informaţiile referitoare la post
(descriere, atribuţii, obiective de performanţă şi criterii de evaluare).
Art. 6. Criteriile / standardele de ocupare
(1) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor au la bază aplicarea unor criterii, standarde şi
proceduri care au drept scop: (a) Evaluarea obiectivă şi corectă a performanţelor
candidaţilor; (b) Înlăturarea oricărei forme de discriminare şi asigurarea unui acces
echitabil la funcţiile didactice din cadrul Facultăţii; (c) Ameliorarea continuă a
procedurilor de selectare a personalului didactic; (d) Facilitarea evaluării performanţelor
profesionale şi a abilităţilor didactice prin utilizarea unui set comun de criterii şi
standarde; (e) Atestarea loialităţii faţă de această profesie şi faţă de Facultate.
(2) Criteriile, standardele şi procedurile se aplică în privinţa: (a) Admiterii dosarului la
concurs; (b) Descrierii postului şi a atribuţiilor; (c) Conţinutului activităţii profesionale
şi didactice a candidaţilor; (d) Asigurării calităţii evaluării în vederea selectării
personalului în Facultatea de Biologie; (e) Statutului profesional al persoanelor
selectate; (f) Implicării personalului în activitatea didactică şi în formarea studenţilor şi
a tinerilor cercetători.
Art. 7. Condiţiile generale de înscriere la concurs
Conditiile de inscriere la concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
vacante din Facultatea de Biologie sunt in acord cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, al H.G nr. 457/2011, privind aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, modificată
prin H.G. nr. 36/2013, al Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale, nr. nr. 4204/15.07.2013,
Anexa 5 Biologie și Biochimie și Anexa 4 Ingineria mediului, privind standardele minimale
și obligatorii pentru accesul la concursurile de ocupare a posturilor de conferenţiar şi
profesor în domeniul Biologie și Biochimie și respectiv Ingineria mediului, precum şi a
dispoziţiilor metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din cadrul Universităţii din Bucureşti, aprobată de Senatul Universităţii.
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Art. 8. Publicitatea postului
(1) Universitatea din București anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice în
termenele şi condiţiile prevăzute de art. 3-5 din H.G. nr. 457/2011 şi de prevederile
relevante din Metodologia-cadru a Universităţii din Bucureşti. Aceste condiţii rămân la
dispoziţia publicului până la finalizarea concursului.
Art. 9. Comisia de concurs
(1) Componenţa comisiei şi termenele de constituire ale acesteia se stabilesc conform
prevederilor relevante din Metodologia proprie a Universităţii din Bucureşti.
(2) Comisia are următoarele atribuţii: (a) Selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
(b) Stabileşte data, ora şi locul susţinerii probelor; (c) Evaluează candidaţii, fiecare
membru al comisiei notând candidaţii.
Art. 10. Criteriile de evaluare a activităţii didactice şi științifice
(1) Candidaţii sunt evaluaţi după verificarea îndeplinirii standardelor cantitative prevăzute
în anexele I (asistent universitar), II (lector universitar), anexele III-IV (conferențiar și
profesor universitar, Anexa 5 Biologie-Biochimie) și Anexele V-VI (conferențiar și
profesor universitar, Anexa 4 Ingineria Mediului) din prezentul regulament.
(2) În vederea aprecierii activității științifice și didactice candidații vor depune la dosarul
de concurs copii după contribuțiile prevăzute la criteriul III-Activitatea științifică și
didactică, din anexele I-VI ale respectivul regulament.
Art. 11. Desfăşurarea concursului
(1) Probele de concurs se desfăşoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a
Universităţi din Bucureşti.
(2) Înainte de susţinerea probelor de concurs, candidaţii depun documentele necesare
solicitate în vederea îndeplinirii standardelor minime prevăzute ca obligatorii de către
Ministerul Educaţiei, Naționale, Anexa 5 Biologie Biochimie (Anexele III-IV din
Regulament) și Anexa 4 Ingineria Mediului (Anexele V-VI din Regulament) în
Ordinul 6560/2012.
(3) Probele pe care candidaţii le susţin sunt:
a. Probă scrisă și orală obligatorie pentru postul de asistent universitar, ce constă în
examinarea cunoștiințelor candidatului în domeniul de specialitate al postului pentru
care s-a înscris.
b. Prelegere științifică și de dezvoltare în carieră, obligatorie pentru posturile de
lector, conferențiar și profesor universitar, ce constă în prezentarea planului de
dezvoltare al carierei, care nu trebuie să depășească 45 de minute.
c. Proba practică obligatorie pentru ocuparea posturilor didactice constă în susţinerea
unei lucrări practice (asistent universitar) sau a unui curs (lector, conferențiar și
profesor universitar) în domeniul postului pentru care s-a înscris candidatul.
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(4) Tema probei practice se anunță candidaților cu 48 de ore înainte de susținerea ei, de
către Președintele comisiei de concurs.
(5) În ipoteza în care pe un post se înscriu mai mulți candidați, susținerea Prelegerii
științifice și de dezvoltare în carieră și a probei practice se face în ordinea înscrierii la
concurs. Dacă data înscrierii este aceeași, susținerea probelor se face în ordinea
alfabetică a numelui candidaților.
Art. 12. Punctajele specifice probelor de concurs
(1) Pentru ocuparea postului de asistent universitar este necesară întrunirea unui punctaj
minim de 80 puncte atât pentru criteriul I (Probă scrisă şi orală), cât şi la criteriul II
(Probă practică-Lucrare practică), conform Anexei I.
Punctajul total ponderat (Pi) al celor trei criterii (conform Anexei I), se calculează
folosind formula:
Pi = (PIi x 0,4) + (PIIi x 0,4) + (PIIIi x

20

PIIIi max

)

unde:
PIi, PIIi, PIIIi = punctajele candidatului la criteriile I (Probă scrisă şi orală), II
(Probă practică-Lucrare practică) şi III (Activitatea ştiinţifică şi didactică)
PIIIi max = punctajul la criteriul III (Activitatea ştiinţifică şi didactică) al
candidatului cu cel mai mare punctaj la acest criteriu.
(2) Pentru ocuparea postului de lector universitar este necesară întrunirea unui punctaj
minim de 85 puncte atât pentru criteriul I (Prelegere ştiinţifică şi de dezvoltare în
carieră), cât şi la criteriul II (Probă practică-Curs), conform Anexei II.
Punctajul total ponderat (Pi) al celor trei criterii (conform Anexei II), se calculează
folosind formula:
Pi = (PIi x 0,3) + (PIIi x 0,4) + (PIIIi x
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PIIIi max

)

unde:
PIi, PIIi, PIIIi = punctajele candidatului la criteriile I (Prelegere ştiinţifică şi de
dezvoltare în carieră), II (Probă practică-Curs) şi III (Activitatea ştiinţifică şi
didactică)
PIIIi max = punctajul la criteriul III (Activitatea ştiinţifică şi didactică) al
candidatului cu cel mai mare punctaj la acest criteriu.
(3) Pentru posturile de conferențiar și profesor universitar sunt valabile standardele
obligatorii prevăzute de anexele III-VI (cele stabilite de Anexa 5 Biologie și
Biochimie și Anexa 4 Ingineria mediului, publicate în Monitorul Oficial al
României, nr. 440/18.07.2013), după cum urmează:
Conferențiar universitar biologie-biochimie (Anexa III)


Minim 85 de puncte pentru criteriul I. Prelegere științifică și de dezvoltare în
carieră
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Minim 85 de puncte (calficativ Bine) pentru criteriul II. Probă practică-Curs
Minim un grant naţional în calitate de director (sau responsabil de proiect în
cazul parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional)
ΣIII.1 – III.2 (recunoaştere internaţională) – 70 puncte
ΣIII.1 – 15 (performanţa totală) – 200 puncte
Minim 20 de puncte pentru criteriul IV. Contribuția la dezvoltarea cunoașterii
în domeniu

Conferențiar universitar ecologie (Anexa IV)






Minim 85 de puncte pentru criteriul I. Prelegere științifică și de dezvoltare în
carieră
Minim 85 de puncte (calficativ Bine) pentru criteriul II. Probă practică-Curs
Activitatea didactică /profesională (A1)(6) – minim 120 puncte
Activitatea de cercetare (A2) – minim 350 puncte
Recunoaşterea impactului activităţii (A3) – minim 60 puncte

Profesor universitar biologie-biochimie (Anexa V)







Minim 85 de puncte pentru criteriul I. Prelegere științifică și de dezvoltare în
carieră
Minim 85 de puncte (calficativ Bine) pentru criteriul II. Probă practică-Curs
Minim un grant naţional în calitate de director (sau responsabil de proiect în
cazul parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional);
ΣIII.1 – III.2 (recunoaştere internaţională) – 120 puncte
ΣIII.1 – 15 (performanţa totală) – 320 puncte
Minim 20 de puncte pentru criteriul IV. Contribuția la dezvoltarea cunoașterii
în domeniu

Profesor universitar ecologie (Anexa VI)
 Minim 85 de puncte pentru criteriul I. Prelegere științifică și de dezvoltare în
carieră
 Minim 85 de puncte (calficativ Bine) pentru criteriul II. Probă practică-Curs
 Activitatea didactică /profesională (A1)(6) – minim 210 puncte
 Activitatea de cercetare (A2) – minim 500 puncte
 Recunoaşterea impactului activităţii (A3) – minim 90 puncte
Art. 13. Finalizarea concursului
(1) Comisia după ce evaluează candidaţii pe baza standardelor, criteriilor şi a probelor
menţionate la art. 12 stabileşte punctajele individuale finale care s-au acordat fiecărui
candidat de către fiecare membru al comisiei pentru fiecare probă.
(2) La posturile de asistent și lector punctajele finale se afişează în ordine descrescătoare şi
se calculează ca punctaje totale ponderate ale celor trei criterii: I (Probă scrisă și orală
pentru postul de asistent universitar sau Prelegere științifică și de dezvoltare în carieră,
pentru postul de lector), II (Probă practică) și III (Activitatea științifică și didactică). Este
declarat admis candidatul care a întrunit cel mai mare punctaj total ponderat rezultat din
suma punctajelor la cele trei criterii. În cazul în care doi sau mai mulți candidați
întrunesc același punctaj total ponderat, departajarea se face pe baza criteriului III.
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La posturile de conferențiar și profesor punctajele finale se afişează în ordine
descrescătoare şi se calculează ca sumă a punctajelor obţinute de fiecare candidat la cele
trei criterii: I (Prelegere științifică și de dezvoltare în carieră), II (Probă practică-curs) și
III (Activitatea științifică și didactică). Este declarat admis candidatul care a întrunit cel
mai mare punctaj, rezultat din suma punctajelor la cele trei criterii.
(3) În cazul în care candidații pe un post au obținut punctaje finale egale, va fi declarat
admis, candidatul care are punctajul final cel mai mare la criteriile științifice impuse de
Ordinul MEN 6560/2012 și de Anexele prezentului regulament.
Art. 14. Contestaţiile
(1) Comisia de contestații este alcătuită din 3 membri, alții decât cei ce au făcut parte din
comisia de concurs. Termenul în care se depun contestațiile este de 5 zile lucrătoare de la
comunicarea rezultatului concursului.
(2) Soluționarea contestațiilor se face în 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere și se afișează la sediul Universității din București și Facultății de Biologie.
(3) Rezultatul comisiei de contestații este definitiv pe căile administrative de atac.

Art. 15. Numirea pe post
Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent concursului susţinut pentru
ocuparea funcţiei didactice se realizează în condiţiile și termenele stabilite de prevederile
relevante din Metodologia proprie a Universităţii din Bucureşti.
Art. 16. Dispoziţii finale
(1) Anexele I-VI fac parte integrantă din prezentul regulament şi se vor supune aprobării
Consiliului Facultăţii împreună cu acesta.
(2) Dispoziţiile prezentului regulament se completează şi se modifică în raport cu
modificările impuse de legislaţia în vigoare din domeniul educaţiei.
(3) Prezentul proiect de regulament a fost aprobat, în şedinţa Consiliului Facultăţii de
Biologie din 23 octombrie 2013.
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