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1.DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Scopul acestei metodologii este de a descrie procedura de organizare 

şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. 

Procedura se aplică pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de 

cercetare vacante de asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, 

conferenţiar universitar, profesor universitar, asistent de cercetare angajat pe 

perioadă nedeterminată, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific gradul III, 

cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I. 

Concursurile de ocupare a posturilor didactice au un caracter public şi 

deschis şi rezultatele lor sunt valabile numai pentru Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir”. 

Posturile didactice sau de cercetare pot fi ocupate de cetăţeni români sau 

străini, fără nici o discriminare, conform art. 294 alin. 2 al Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată. 

Art. 2. În Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante prin concurs se face respectând prevederile 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată; Hotărârii 

Guvernului nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, a 

Ordinului MECTS nr. 5310/2012  pentru recunoaşterea dreptului cadrelor 

didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a 

participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în 

învăţământul superior şi a prezentei metodologii.  

Art.3. În raport cu necesităţile academice ale Universităţii, Senatul 

universitar poate aproba, la propunerea departamentelor şi cu avizul consiliilor 

facultăţilor invitarea, pe o durată determinată, a unor cadre didactice universitare 

şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din 

străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate, pentru 

următoarele funcţii: lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, 

profesor universitar, conform art. 285 alin. 5 din Legea nr. 1/2011, modificată şi 

completată. 

În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, 

Senatul Universităţii, aprobă prin evaluare gradul didactic corespunzător 

performanţei, în conformitate cu standardele naţionale în vigoare stabilite pentru 

gradul didactic de conferenţiar universitar şi profesor universitar  (art. 285 alin. 5 

şi art. 296 alin. 2 Legea nr. 1/2011, modificată şi completată). 
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2.ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE  

Art. 4. Concursul pentru ocuparea a unui post didactic sau de cercetare, pe 

durată nedeterminată se organizează numai dacă postul respectiv este vacant şi 

prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit înainte de începerea fiecărui an 

universitar sau dacă se vacantează pe parcursul anului universitar. 

Vacantarea unui post didactic sau de cercetare intervine în următoarele 

cazuri prin: 

a) încetarea contractului de muncă, prin demisie, concediere, pensionare, 

deces sau în alt caz de încetare a contractului de muncă, conform legii; 

b) transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul aceleiaşi 

instituţii de învăţământ superior, ca urmare a câştigării unui concurs. 

Posturile didactice şi de cercetare nu se vacantează pe perioada suspendării, 

în condiţiile legii, a raporturilor de muncă cu UCDC sau în cazul ocupării unei 

funcţii de conducere în cadrul UCDC.  

Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin 

transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior. 

Art. 5. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” poate să organizeze 

concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare pe perioadă 

nedeterminată numai după publicarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului a postului didactic sau de cercetare scos la concurs în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III a.  

Transmiterea către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

a solicitării  publicării se realizează în primele 30 de zile calendaristice de la 

începerea fiecărui semestru al anului universitar. 

Cererea pentru publicarea posturilor, transmisă Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, va fi însoţită de următoarele documente: 

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, 

semnată şi ştampilată de rectorul universităţii; 

b) extrasul din statul de funcţii care conţine posturile scoase la concurs, 

semnat de rector, decan şi directorul de departament/institut de cercetare; 

c) în cazul posturilor didactice, declaraţia pe proprie răspundere a rectorului 

Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, care atestă că toate posturile propuse 

a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învăţământ 

ale specializărilor/programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de 

învăţământ şi localitate de desfăşurare; 

d) prezenta metodologie de concurs. 

Art. 6. Scoaterea la concurs a posturilor se propune de către directorul 

departamentului în structura căruia se află postul vacant, prin referat avizat de 

consiliul departamentului. Propunerea va conţine descrierea postului scos la 

concurs care va fi făcută în termeni cuprinzători conform nevoilor reale ale 
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Universităţii, avându-se în vedere să nu se limiteze, în mod artificial, numărul 

potenţialilor candidaţi. 

Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de 

decanul facultăţii şi înaintată Consiliului de Administraţie al Universităţii în 

vederea aprobării potrivit art. 213 alin. 13 al Legii educaţiei naţionale nr . 

1/2011, modificată şi completată. 

În lista propusă, posturile vor fi individualizate prin indicarea poziţiei din 

statul de funcţii al departamentului, a disciplinelor din structura postului şi cu 

menţiunea că postul este vacant. 

Art. 7. Anunţul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice sau de cercetare vacante se face de către UCDC, cu cel puţin 

2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs. 

Publicarea anunţului se face, cel puţin, pe site-ul UCDC (www.ucdc.ro), pe 

site-ul web specializat administrat de M.E.C.T.S. şi în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III a. De asemenea, anunţul poate fi făcut şi prin alte mijloace 

suplimentare cum ar fi: în mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale etc. 

Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin.1 

din prezentul articol, cel puţin următoarele informaţii: 

a) descrierea postului scos la concurs; 

b) atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma 

didactică şi tipurile de activităţi incluse în norma didactică, respectiv norma de 

cercetare; 

c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării; 

d) calendarul concursului; 

e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor 

asemenea sau tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica 

probelor susţinute efectiv; 

f) descrierea procedurii de concurs; 

g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în 

dosarul de concurs; 

h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. 

3.ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Art. 8. Înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de 

cercetare începe în ziua publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III a şi se încheie cu 15 zile calendaristice înainte de data desfăşurării 

primei probe de concurs. 

Desfăşurarea concursului are loc în termen de 45 de zile de la data încheierii 

perioadei de înscriere. 

http://www.ucdc.ro/
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Art. 9. Dosarul de înscriere la concurs pentru ocuparea unui post didactic 

sau de cercetare vacant (model copertă dosar - Anexa 1) cuprinde, în mod 

obligatoriu, următoarele documente: 

a) cererea-tip de înscriere la concurs (Anexa 2), semnată de candidat, care 

include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor 

prezentate în dosar; 

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din 

punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice cât şi din punct de vedere 

al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat 

care va cuprinde maxim 10 pagini şi va reprezenta unul dintre criteriile de 

departajare în concurs; 

c) curriculum vitae al candidatului conform modelului European, în format 

tipărit şi electronic; 

d) lista lucrărilor publicate ale candidatului; 

e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor, în funcţie de domeniul 

ştiinţific şi fundamental al postului, stabilite în prezenta metodologie, completată 

şi semnată de către candidat, astfel: 

● pentru posturile de profesor universitar şi conferenţiar universitar: 

▪ conform Ordinului MECTS nr. 6560/2012, în cazul candidaţilor 

care nu deţin acest titlu didactic conferit prin ordinul ministrului educaţiei 

(Anexa 4); 

▪ conform Ordinului MECTS nr. 5310/2012, în cazul candidaţilor 

care au obţinut titlul didactic anterior intrării în vigoare a Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată şi care deţin acest titlu 

didactic conferit prin ordinul ministrului educaţiei (Anexele 5 şi 6); 

● posturilor de asistent universitar sau lector universitar conform art. 20 

şi 23 din prezenta metodologie (Anexa 3). 

 f) fişa de autoevaluare a candidatului în care acesta prezintă aprecieri 

proprii cu privire la îndeplinirea standardelor de evaluare pentru fiecare grad 

didactic sau de cercetare; 

g) copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de 

doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau 

echivalare a acesteia eliberat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului 

şi Tineretului, iar în cazul doctoranzilor (candidaţii pentru postul de asistent 

universitar) copie legalizată după adeverinţa care atestă statutul de doctorand; 

h) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a 

tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare pe maxim o pagină pentru 

fiecare limbă; 

i) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi 

completată în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 

situaţii de incompatibilitate; 
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j) în cazul candidaţilor care au obţinut titlul didactic de profesor universitar 

sau conferenţiar universitar înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, modificată şi completată, copia ordinului ministrului educaţiei prin 

care s-a acordat titlul didactic; 

k) copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma 

de bacalaureat ori atestat de recunoaştere sau echivalare, diplomă de licenţă ori 

atestat de recunoaştere sau echivalare, diplomă de master ori atestat de 

recunoaştere sau echivalare, foile matricole, suplimente de diplomă sau situaţiile 

şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de studii; 

l) certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic nivelul II sau a unui master didactic. Excepţie fac cadrele didactice care 

au desfăşurat activitate didactică în învăţământul superior pe o perioadă mai 

mare de 5 ani şi au grad didactic de conferenţiar universitar sau profesor 

universitar, precum şi candidaţii care au parcurs modulul psiho-pedagogic în 

timpul studiilor universitare de licenţă anterior anului înfiinţării departamentelor 

de specialitate cu profil psihopedagogic, precum şi candidaţii care fac dovada că 

sunt înmatriculaţi şi urmează cursurile programelor de formare psihopedagogică 

corespunzătoare, cu condiţia finalizării acestora până la data de 30 septembrie 

2013 (Ordinul MECTS nr. 6501/2012);   

m) copia cărţii de identitate, sau în cazul în care candidatul nu are o carte de 

identitate, a paşaportului sau unui alt document de identitate echivalent cărţii de 

identitate; 

n) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente 

care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării 

numelui; 

o) mapă de lucrări care va cuprinde lucrările candidatului (studii, articole) 

considerate de acesta a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 

proprii, în fotocopie şi câte un exemplar din cărţile publicate de către candidat, 

avute în vedere la completarea fişei de verificare a îndeplinirii standardelor
1
;  

p) un CD/DVD sau alt suport electronic, cu conţinutul dosarului scanat în 

vederea transmiterii către comisia de concurs; 

r) certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate 

didactică; 

s) certificat de cazier judiciar; 

ş) pentru posturile de profesor universitar şi conferenţiar universitar, 3 

scrisori de recomandare cu nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din 

domeniul respectiv din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de 

învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să 

elaboreze scrisorile de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale 

candidatului,  

                                                 
1 Mapa de lucrări se restituie candidaţilor după încheierea concursului, în termen de 5 zile lucrătoare. 
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Art. 10. Pentru postul de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific 

gradul II, candidatul trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi 

adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din ţară sau din 

străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la 

concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la 

calităţile profesionale ale candidatului. 

Pentru postul de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I, 

candidatul trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de 

contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, din 

instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din lista aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborat conform art. 

216 alin. 2 pct. f din Legea educaţiei naţionale 1/2011, modificată şi completată. 

Art. 11. Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă, cel puţin, 

următoarele categorii de informaţii despre: 

a) studiile efectuate şi diplomele obţinute; 

b) experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 

c) proiectele de cercetare – dezvoltare la care a participat în calitate de 

membru sau pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în 

cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare 

sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete 

rezultate; 

d) premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 

candidatului (membru în colegiile de redacţie ale unor reviste recunoscute, 

afilieri la organizaţii profesionale din domeniu cu recunoaştere naţională şi/sau 

internaţională, membru în comisii de specialitate etc.). 

Art. 12. Lista completă de lucrări a candidatului va fi structurată astfel: 

a) lista lucrărilor considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 

realizările profesionale proprii şi avute în vedere la completarea fişei de 

verificare a îndeplinirii standardelor. Pentru ocuparea postului de profesor 

universitar lista lucrărilor va specifica lucrările realizate după dobândirea 

atestatului de abilitare. 

b) teza sau tezele de doctorat; 

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală; 

d) cărţi şi capitole în cărţi; 

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific 

internaţional principal; 

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe 

internaţionale de specialitate; 

g) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe 

naţionale de specialitate; 

h) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice. 
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Art. 13. Dosarul de concurs constituit de candidat, împreună cu suportul 

electronic care conţine scanat dosarul, se depune la adresa UCDC specificată pe 

pagina web a concursului, direct la secretarul şef al Universităţii sau prin 

intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

Pe paginile web ale concursului de pe site-ul UCDC, respectiv al 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului vor fi publicate, cel 

mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la 

concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu respectarea protecţiei 

datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele: 

a) curriculum vitae; 

b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale. 

Art. 14. Îndeplinirea de către candidat a condiţiilor legale de prezentare la 

concurs este certificată prin avizul serviciului juridic al UCDC pe baza verificării 

informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art. 9 alin. 1 lit. e) din prezenta 

metodologie şi a celorlalte documente necesare înscrierii la concurs. 

Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa 

dar nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a 

concursului. 

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi 

invitaţi de către universitate la susţinerea probelor de concurs. 

4.DERULAREA CONCURSULUI 

Art. 15. Componenţa comisiei de concurs se stabileşte după publicarea 

anunţului de scoatere la concurs a postului didactic sau de cercetare, pentru 

fiecare post scos la concurs. 

Componenţa comisiei de concurs poate include membri supleanţi. 

Consiliul departamentului în structura căruia se află postul, propune 

componenţa nominală a comisiei de concurs care este aprobată de decanul 

facultăţii şi avizată de consiliul facultăţii. Propunerea astfel cum a fost aprobată 

şi avizată se înaintează Senatului Universităţii pentru aprobare. 

În urma aprobării de către Senatul Universităţii, 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, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 

publicată pe site-ul concursului. În cazul posturilor de conferenţiar universitar şi 

profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I, 

componenţa comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a a- 

III -a. 

Art. 16. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând 

preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în 

domenii apropiate. 
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În cazul indisponibilităţii participării unui membru la lucrările comisiei, 

membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant numit după aceeaşi 

procedură ca şi membrii comisiei. 

Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin vot secret, cu majoritate de 

voturi (cel puţin 3). 

Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele acesteia. 

Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituţiei de învăţământ 

superior, din ţară sau din străinătate. În cazul instituţiilor de învăţământ superior 

din străinătate, ele sunt obligatoriu dintre cele incluse în lista aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului elaborat conform 

art. 216 alin. 2 pct. f din Legea nr.1/2011, modificată şi completată. 

Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar, profesor universitar, 

cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I, cel puţin 3 membri ai 

comisiei trebuie să fie din afara instituţiei care organizează concursul, din ţară 

sau din străinătate. 

Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu excepţia posturilor din 

domenii ştiinţifice cu specific românesc şi a celor din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, cel puţin un membru al comisiei are un contract 

de muncă, la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, a 

scoaterii la concurs a postului, cu o instituţie de învăţământ superior şi de 

cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului elaborat conform art. 216 

alin. 2 pct. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată. 

Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic superior sau cel 

puţin egal cu cel al postului scos la concurs sau pentru membrii din străinătate, să 

îndeplinească standardele universităţii corespunzătoare postului scos la concurs. 

În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor 

didactice ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice din ţară se face prin 

aprobarea de către Senatul Universităţii a componenţei nominale a comisiei. 

Preşedintele comisiei de concurs poate fi directorul departamentului în care 

se regăseşte postul ori decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte 

postul sau un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului 

facultăţii, delegat prin votul consiliului respectiv. 

Propunerea de numire a preşedintelui comisiei se face de către consiliul 

departamentului din structura căruia face parte postul, odată cu propunerea 

componenţei nominale a comisiei de concurs şi este aprobată de consiliul 

facultăţii. 

Art. 17. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs, 

de către decanul facultăţii respective, după data expirării periodei de înscriere la 

concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe 

a concursului, astfel: câte un exemplar în format electronic (CD/DVD) fiecărui 
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membru al comisiei de concurs şi preşedintelui comisiei care va primi şi 

exemplarul în format tipărit.  

Art. 18. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva 

următoarelor aspecte: 

a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 

c) competenţele didactice ale candidatului pentru posturile care prevăd 

activităţi didactice; 

d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către 

mediul economic sau social sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor 

ştiinţifice ale acestuia în funcţie de specificul domeniului candidatului; 

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

g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât UCDC, în 

special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din 

lista aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului elaborat conform art. 216 alin. 2 pct. f din Legea educaţiei naţionale 

1/2011, modificată şi completată. 

Art. 19. Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către 

comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, printr-una sau mai 

multe probe de concurs, incluzând prelegerea publică, prelegeri cu caracter 

didactic/ştiinţific (curs), susţinerea unor seminarii, lucrări de laborator/practice 

etc. 

Pentru toate posturile cel puţin o probă de concurs este obligatoriu 

reprezentată de o prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul 

prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 

dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o 

sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului şi este evaluată cu 

„admis/respins”.  Candidatul care a fost respins la proba de prelegere publică, nu 

mai poate participa la celelalte probe de concurs. 

Universitatea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei, 

anunţă pe pagina web proprie a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării acestei 

probe şi invită toţi candidaţii la susţinerea probelor de concurs. 

Art. 20. Pentru funcţia de asistent universitar angajat pe perioadă 

nedeterminată, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

cerinţe: 

a. deţinerea titlului ştiinţific de doctor în domeniul postului sau în domenii 

conexe; 

b. să fi publicat minimum 3 lucrări (articole, studii în reviste de specialitate 

clasificate de CNCS în categoriile A, B sau C, sau în volume ale unor 
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manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale, inclusiv suport de studiu 

pentru seminar, laborator, proiect). 

Punctajul minim privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului 

didactic de asistent universitar este de 30 de puncte şi se calculează conform 

Anexei 3 la prezenta metodologie. 

În situaţia în care candidatul este student-doctorand trebuie să facă dovada 

deţinerii acestui statut, să îndeplinească cerinţele menţionate la aliniatul 1 din 

prezentul articol, iar angajarea, în cazul admiterii la concurs, se face pe o 

perioadă determinată conform dispoziţiilor legale. 

Art. 21. Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar constă, 

pe lângă prelegerea publică, în trei probe: scrisă, orală şi practică, specifice 

postului şi se desfăşoară în ziua (zilele), orele şi la sala care vor fi anunţate de 

comisie pe pagina web a Universităţii. Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, 

candidatul trebuie să obţină o medie de minim 8 şi cel puţin nota 7 la fiecare 

probă (scrisă, orală, practică) pentru a putea fi declarat admis. Nota probei 

reprezintă media aritmetică a notelor membrilor comisiei. 

Susţinerea prelegerii publice de către candidat se face cu respectarea art.19 

alin.2 din prezenta metodologie.  

Pentru probele scrisă, orală şi practică, bibliografia se va anunţa pe pagina 

web a Universităţii odată cu publicarea anunţului de scoatere a postului la 

concurs. 

Comisia de concurs stabileşte tema pentru fiecare probă cu 48 de ore înainte 

de susţinerea acestora, care se publică pe pagina web a UCDC pentru informarea 

candidaţilor.  

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă cu minimum trei subiecte, proba 

orală care succede probei scrise constă în examinarea candidatului de către 

comisia de concurs prin întrebări din bibliografia recomandată pentru ocuparea 

postului didactic respectiv.  

Proba practică constă în susţinerea unui seminar sau a unor lucrări practice 

în prezenţa comisiei de concurs şi a studenţilor. 

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute pentru 

fiecare probă. 

Art. 22. Pentru ocuparea unui post de lector universitar/şef de lucrări 

candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe: 

a. deţinerea titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau în domenii 

conexe; 

b. să aibă cel puţin 5 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de 

CNCS în categoriile A, B, C sau în reviste şi volume ale unor conferinţe 

relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi); 
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c. să prezinte un suport de curs/lucrarea de specialitate relevantă pentru 

disciplina/disciplinele din structura postului, în formă tipărită într-o editură 

recunoscută CNCS cu ISBN în calitate de autor sau coautor. 

Punctajul minim privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului 

didactic de lector universitar este de 40 de puncte şi se calculează conform 

Anexei 3 la prezenta metodologie. 

Art. 23. Concursul pentru ocuparea unui post de lector universitar /şef de 

lucrări constă în analiza dosarului de concurs, susţinerea prelegerii publice şi a 

unei prelegeri cu caracter didactic/ştiinţific, după caz, în prezenţa comisiei de 

concurs şi a studenţilor. 

Susţinerea prelegerii publice se face cu respectarea art.19 alin.2 din 

prezenta metodologie. 

Bibliografia pentru prelegerea cu caracter didactic/ştiinţific se publică pe 

pagina web a UCDC odată cu publicarea anunţului de scoatere a postului la 

concurs. 

Tema prelegerii didactice/ştiinţifice se stabileşte de către comisie şi se 

anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinere pe pagina web a UCDC. 

Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, candidatul trebuie să obţină o medie 

de minim 8 şi cel puţin nota 7/membru comisie pentru a putea fi declarat admis. 

Nota probei reprezintă media aritmetică a notelor membrilor comisiei. 

Art. 24. Pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar se cer 

îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: 

a. deţinerea titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau în domenii 

conexe; 

b. îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor 

didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin 

Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului potrivit 

art.219 alin.1 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată ori 

a îndeplinirii standardelor stabilite la data conferirii titlului didactic de 

conferenţiar universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului în cazul candidaţilor care au obţinut titlul didactic 

anterior intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi 

completată. 

Punctajul minim privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului 

didactic de conferenţiar universitar este cel prevăzut de comisiile de specialitate 

conform Ordinului MECTS nr. 6560/2012 şi se calculează conform Anexei 4, 

respectiv Anexei 6 și Anexa 10 la prezenta metodologie. 

Art. 25. Pentru ocuparea postului de profesor universitar se cer îndeplinite 

cumulativ următoarele cerinţe: 

a. deţinerea titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau în domenii 

conexe; 
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b. îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor 

didactice, specifice funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin Ordin 

al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului potrivit art. 219 

alin.1 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată ori a 

îndeplinirii standardelor stabilite la data conferirii titlului didactic de profesor 

universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

în cazul candidaţilor care au obţinut titlul didactic anterior intrării în vigoare a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată. 

Punctajul minim privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului 

didactic de profesor universitar este cel prevăzut de comisiile de specialitate 

conform Ordinului MECTS nr. 6560/2012 şi se calculează conform Anexei 4, 

respectiv Anexa 5 și Anexa 10 la prezenta metodologie. 

Art. 26.  Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar şi 

profesor universitar constă în analiza dosarului de concurs şi susţinerea unei 

prelegeri publice care se face cu respectarea art. 19 alin. 2 din prezenta 

metodologie. 

Candidaţii care nu provin din învăţământul superior sau nu au desfăşurat 

activitate didactică vor susţine şi o prelegere cu caracter didactic/ştiinţific, după 

caz, în prezenţa comisiei de concurs şi a studenţilor. 

Bibliografia pentru prelegerea cu caracter didactic/ştiinţific se publică pe 

pagina web a UCDC odată cu publicarea anunţului de scoatere a postului la 

concurs. 

Tema prelegerii didactice/ştiinţifice se stabileşte de către comisie şi se 

anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinere pe pagina web a UCDC. 

Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, candidatul trebuie să obţină o medie 

de minim 8 şi cel puţin nota 7/membru comisie pentru a putea fi declarat admis. 

Nota probei reprezintă media aritmetică a notelor membrilor comisiei. 

Art. 27. Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor 

şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.  

Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului 

(Anexele 7, 8 şi 9 – modele), pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare 

membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de 

comisie. 

Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs 

şi este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către 

preşedintele comisiei. 

Preşedinţii comisiilor de concurs înaintează dosarele de concurs în original, 

incluzând referatele de apreciere, rapoartele asupra concursurilor şi deciziile 

comisiilor, decanilor facultăţilor. Aceştia vor supune spre analiză Consiliilor 

Facultăţilor şi vor asigură condiţiile pentru consultarea materialelor din dosarele 

de concurs de către membrii consiliului. 
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Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta 

metodologie şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia 

candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de Consiliul 

Facultăţii. 

Pentru ca şedinţa să fie legal constituită trebuie să participe cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor Consiliului Facultăţii. Hotărârea Consiliului 

Facultăţii se ia cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

Art. 28.  Pe baza procesul verbal al şedinţei şi a hotărârii Consiliului 

Facultăţii, se întocmeşte câte un extras din proces verbal al şedinţei care 

împreună cu o copie a convocatorului cu semnăturile tuturor celor prezenţi la 

şedinţă, acte ce se adaugă la dosarul fiecărui candidat, se înaintează secretarului 

şef al UCDC. 

Secretarul şef al Universităţii verifică dosarele, actele aferente desfăşurării 

concursului şi înaintează dosarele Serviciul Juridic pentru verificarea legalităţii 

desfăşurării concursului. 

Art. 29. Dosarele de concurs avizate juridic sunt transmise, prin secretarul 

şef al UCDC,  Senatului Universităţii care analizează respectarea procedurilor 

stabilite prin prezenta metodologie şi aprobă sau nu raportul asupra concursului. 

Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de 

Senatul UCDC. 

Pentru ca şedinţa să fie legal constituită trebuie să participe cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor Senatului. Hotărârea Senatului se ia cu votul 

majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

Rezultatele concursului se publică pe pagina web a concursului de pe site-ul 

UCDC în maxim 24 de ore de la încheierea şedinţei Senatului şi se comunică pe 

adresa de e-mail/telephonic a fiecărui candidat în parte. 

Art. 30. Contestaţiile privind rezultatele concursului pot fi depuse exclusiv 

pentru nerespectarea procedurilor legale. 

În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra 

nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula 

contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. 

Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura UCDC şi 

se soluţionează de comisia de concurs în 5 zile lucrătoare de la data depunerii. 

Soluţia comisiei de concurs se comunică contestatarului în scris în termen de 5 

zile. 

Art. 31. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către 

persoanele cu atribuţii în procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată sau ale altor 

prevederi legale, în funcţie de încadrarea faptei. 
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Art. 32. Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către 

UCDC, în urma aprobării rezultatului concursului de către Senatul Universităţii, 

se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurării 

concursului. 

Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului 

universitar aferent de către UCDC, împreună cu raportul de concurs se trimite de 

către UCDC Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) în termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei 

de numire. 

Art. 33. Pentru posturile de cercetare ştiinţifică se aplică prevederile Legii 

nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, prin excepţie 

de la prevederile art. 16 alin. 1 şi ale art. 8 alin. 2 din prezenta metodologie. 

În vederea desfăşurării concursurilor pentru posturi de cercetare din UCDC, 

atribuţiile prevăzute de Legea nr. 319/2003, se îndeplinesc astfel: 

a) cele prevăzute pentru Consiliul ştiinţific al unităţii, de către Consiliul 

facultăţii; 

b) cele prevăzute pentru Consiliul de administraţie al instituţiei, de către 

Senatul Universităţii; 

c) cele prevăzute pentru directorul ştiinţific al unităţii, de către directorul 

departamentului şi, în mod excepţional, de decan sau prodecan. 

Art. 34.  În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un 

candidat, una sau mai multe persoane din UCDC urmează să se afle într-o 

situaţie de incompatibilitate conform art. 295 alin.4 din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, modificată şi completată, numirea pe post şi acordarea titlului 

universitar de către UCDC sau a gradului profesional de cercetare dezvoltare 

poate avea loc numai după soluţionarea situaţiei/situaţiilor de incompatibilitate. 

Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comunică 

M.E.C.T.S., în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare. 

Art. 35. În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul 

poate fi reluat, în semestrul următor, respectând aceeaşi procedură de concurs. 

Art. 36. Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului de 

pe site-ul UCDC, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea concursului. 

Art. 37. Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care: 

a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de 

concurs; 

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

c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în 

cadrul concursului; 

d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor. 
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Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 

a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, cu unul sau mai 

mulţi candidaţi; 

b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie 

de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului; 

c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, 

fiecare, părţi sociale care reprezintă cel puţin 10 % din capitalul societăţii 

comerciale; 

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un 

candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori 

concursului; 

e) beneficiază ori a beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de 

servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat. 

5.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 38. UCDC, conform art. 29 alin.1 din H.G. nr. 457/2011, întocmeşte 

anual, până cel târziu la data de 01 septembrie, un raport anual cu privire la 

organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, MECTS şi 

CNATDCU. 

Art. 39. Prezenta metodologie respectă principiile care guvernează 

învăţământul superior prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

modificată şi completată, cerinţele H.G. 457/2011 şi a altor prevederi legale în 

vigoare şi va fi publicată pe site-ul UCDC (www.ucdc.ro). 

Art. 40. Anexele 1-10 sunt parte integrantă din prezenta metodologie. 

Art. 41. Prezenta metodologie a fost adoptată de Senatul Universităţii în 

şedinţa din data de 28.10.2011 şi intră în vigoare la aceeaşi dată. 

Art. 42. Prezenta metodologie a fost modificată - în sensul că au fost 

abrogate literele b) şi c) de la alin. 1 ale articolele 20, 22, 24, şi 25 – în şedinţa 

Senatului din data de 09.04.2012 şi intră în vigoare cu aceeaşi dată conform 

Hotărârii Senatului nr. 25/09.04.2012.  

Modificările şi completările la prezenta metodologie au fost aprobate în 

şedinţa Senatului din data de 30.10.2012 şi intră în vigoare cu aceeaşi dată.  

Prezenta metodologie a fost modificată şi completată în şedinţa Senatului 

din data de 22.01.2013 şi intră în vigoare cu aceeaşi dată. 

http://www.ucdc.ro/
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Anexa 1 

 
UNIVERSITATEA  CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

FACULTATEA …………………………………………… 

Departamentul …………………………………………… 

 

 

 

 

 

DOSAR  DE  CONCURS 

 

 

Postul - ……………………………….  Poz. - ………. 

Disciplinele postului: ............................................................ 

           ............................................................. 

           ............................................................ 

 

DOMENIUL FUNDAMENTAL
2
 .……………………………….. 

DOMENIUL ŞTIINŢIFIC¹ ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAT (grad didactic, titlu stiintific, nume, prenume) 

............…………………………………………………………………. 

                                                 
2 A se vedea, după caz, Ordinele MECTS nr.4478/201, nr.4691/2011 şi 4692/2011.  
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Anexa 2 
Nr…../……….. 

 

 

DOMNULE   RECTOR, 

 

 Subsemnatul (a) .............................................................. născut (ă) la data de (ziua, luna 

anul) ………………….........., absolvent al Facultăţii de ...................……………………………, 

programul de studii universitare de licenţă …………………………., cu media generală a anilor 

de studii …….. (gradul didactic sau de cercetare şi locul de munca) .................................. 

……………………………………………………………. vă rog să binevoiţi a-mi aproba  

înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ………………................... pozitia ...… 

disciplina/disciplinele………………………………….........................…........................................

.............................................................................................. la departamentul de ......................   

............…………….…………… Facultatea de ............................................................................... 

 Menţionez că sunt doctor din data de ………………, în domeniul 

………………………, iar la disciplinele postului scos la concurs am obţinut următoarele note în 

timpul facultăţii 

…………......................................................................................................................... .................. 

 Concursul a fost anunţat în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, nr……......... 

din data de …….............. 

 Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în 

declaraţii, că informaţiile prezentate în dosarul de concurs sunt conforme cu realitatea.  

 

 Data,        Semnătura, 

……………………………   ……………………….................. 

 

 Certificăm legalitatea inscrierii 

             la concurs 

           SERVICIUL JURIDIC 

            Data ………................ 

Semnatura …………............... 
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Anexa 3 

 

STANDARDELE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT 

UNIVERSITAR  ŞI A POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR/ŞEF DE 

LUCRĂRI  

 

Pentru postul de asistent universitar şi pentru postul de lector universitar/şef 

de lucrări, punctajul privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului 

didactic respectiv se  calculează conform punctajelor aferente indicatorilor din 

tabelul de mai jos: 

 
Activitatea de cercetare 

Publicarea tezei de doctorat Punctaj acordat 

30 

Indicatori/criterii de evaluare Punctaj acordat 

Ca 

director 

Ca 

membru 

Granturi/contracte de cercetare internaţionale obţinute prin 

competiţie 

35 20 

Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie 15 6 

Contracte cu mediul social şi/sau de afaceri cu valori mai mari 

decât 10.000 Euro/contract 

8 3 

Contribuţia ştiinţifică 

Indicatori/criterii de evaluare Punctaj acordat
3
 Punctaj obţinut 

Unic 

autor/coordonator 

Coautor Unic 

autor/coor 

donator 

Coautor 

Articole/studii publicate în reviste de 

specialitate de circulaţie internaţională,  

recunoscute ISI cu scor relativ de influenţă 

mai mare de 0,25, în calitate de unic autor 

sau coautor 

30 15   

Articole/studii publicate în reviste de 

specialitate de circulaţie internaţională,  

recunoscute ISI cu scor relativ de influenţă 

mai mic de 0,25 sau nul, în calitate de unic 

autor sau coautor 

15 8   

                                                 
3 - pentru ediţiile II şi urm. ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în tabelul 

de mai sus, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită;  

- pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat 

în tabelul de mai sus se acordă integral numai dacă este elaborată în calitate de autor unic. Pentru 

lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia respectivă (spre exemplu, candidatul 

care o contribuţie de 60% la elaborarea unui curs universitar va primi 9 puncte), iar dacă nu se poate 

stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat în tabel se împarte la numărul de coautori. 
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Articole/studii publicate în reviste 

recunoscute din ţară, cotate B în cotarea 

CNCS, sau articole indexate în baze de date 

internaţionale, în calitate de unic autor sau 

coautor 

10 5   

Articole/studii publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale cu 

cotaţie ISI Proceedings, în calitate de unic 

autor sau coautor 

5 3   

Articole/studii publicate în reviste 

recunoscute  din ţară,  cotate C, D sau fără 

cotaţie în cotarea CNCS ori în volumele 

publicate la edituri de prestigiu recunoscut, 

în calitate de unic autor sau coautor 

3 1   

Cărţi de specialitate, monografii, tratate 

publicate în edituri internaţionale 

recunoscute (cu ISBN), în calitate de unic 

autor sau coautor 

30 15   

Cărţi de specialitate, monografii, tratate, 

cursuri universitare publicate în edituri 

naţionale recunoscute CNCS (cu ISBN), în 

calitate de unic autor sau coordonator 

15 8   

Fascicole  (capitole) din cursuri universitare 

(realizate în UCDC) 

5 3   

Suporturi de studiu pentru seminarii – 

culegeri de probleme 

3 2   

Suporturi de studiu pentru IFR −  îndrumare 

IFR 

5 3   

Alte materiale didactice pentru curs, inclusiv 

biblioteca virtuală. Punctajul este acordat 

pentru 100 de pagini. 

3 2   

Prezentări multimedia – suport de curs 1 1   

TOTAL PUNCTAJ     
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Anexa 4 

 

 

STANDARDELE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR ŞI A POSTULUI DE PROFESOR 

UNIVERSITAR 

pentru candidaţii care nu deţin acest titlu didactic conferit prin 

ordinul ministrului educaţiei 

 

 Pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar, 

punctajul privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului didactic 

respectiv este calculat conform standardelor minimale care sunt identice cu cele 

stabilite prin: 

▪ Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si 

obligatorii pentru  conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior 

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 890/27.12.2012 şi Anexele nr. 1-35 la ordinul 

menţionat au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 890 

bis/27.12.2012.   

 

Ordinul MECTS nr. 6560/2012 este publicat pe site-ul Universităţii 

Creştine “Dimitrie Cantemir” : http://www.ucdc.ro/890.pdf 

 

A se vedea modelul de la Anexa 10 întocmit pentru domeniul ştiinţific 

Științe juridice, Comisia ştiinţe juridice. După același model se vor întocmi fișele 

de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de ordinul menționat pentru 

celelalte comisii prevăzute în anexele 1-35 la ordin. 

 

http://www.ucdc.ro/890.pdf
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Anexa 5 
 

 

CRITERII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR 

PENTRU CANDIDAŢII CARE DEŢIN ACEST TITLU DIDACTIC CONFERIT 

PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI ANTERIOR INTRĂRII ÎN 

VIGOARE A LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 

 

Criteriul 1-ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

1. Se evaluează calitatea activităţilor didactice în învăţământul superior a 

candidatului pentru postul de profesor universitar cu referire distinctă la evoluţia 

acestora după acordarea ultimului titlu didactic.  

2. Evaluarea calităţii activităţii didactice este sintetizată de preşedintele comisiei 

de concurs într-o Fişă de Evaluare. În Fişa de Evaluare se rezumă informaţii şi aprecieri 

din următoarele surse : 

(a) autoevaluarea activităţii didactice făcută de către candidat; 

(b) evaluarea din partea colegilor; 

(c) evaluarea din partea studenţilor; 

(d) lista de manuale şi alte activităţi didactice realizate de candidat. 

Concluzia se exprimă în calificative însoţite de un punctaj: Foarte bine (30p), 

Bine (25p), Satisfăcător (20p), Nesatisfăcător (15p). 

3. Standardul Minim: Obţinerea calificativului de „Bine” (25p). 

 

Criteriul 2 - ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

1. Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-

inovare obţinute prin competiţie, pe bază de contract/grant, în ţară/străinătate, ca 

membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect. 

2. Standardul Minim (25p): 2 granturi/contracte de cercetare obţinute pe bază 

de competiţie, în cel puţin unul din granturi/contracte candidatul având calitatea de 

director. Din cele două granturi/contracte de cercetare cel puţin unul este internaţional. 

3. În acelaşi timp, în conformitate cu legea în vigoare la acea vreme, se pot 

realiza şi următoarele echivalări ale standardelor minime pe domenii fundamentale: 

- ştiinţe exacte: un grant internaţional se echivalează cu două granturi/ contracte 

de cercetare la nivel naţional, obţinute prin competiţie, în calitate de director de proiect; 

- ştiinţe ale naturii: un grant internaţional se echivalează cu două granturi/ 

contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin competiţie, în calitate de director 

de proiect; 

- ştiinţe umaniste: un grant internaţional se echivalează cu un grant/contract de 

cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect; 

- ştiinţe juridice: un grant internaţional se echivalează cu un grant/contract de 

cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect; 

- ştiinţe sociale şi politice: un grant internaţional se echivalează cu un 

grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de 

director de proiect; 
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- ştiinţe economice: un grant internaţional se echivalează cu două 

granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin competiţie, în calitate de 

director de proiect; 

- cultură fizică şi sport: un grant internaţional se echivalează cu două cărţi de 

autor în domeniul specialităţii; 

 

Criteriul 3 - CONTRIBUŢIA ŞTIINŢIFICĂ 

 

1. Se evaluează valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu 

prin: 

- (a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 

recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate in baze de date internaţionale specifice 

domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de 

performanţă) şi în reviste din ţară recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS); 

- (b) cărţi (autor, coautor, editor) şi capitole în cărţi de specialitate publicate în 

edituri recunoscute; 

- (c) studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

recunoscute (cu ISSN sau ISBN); 

- (d) brevete de invenţie. În cazul candidaţilor din domeniile arte şi cultură fizică 

şi sport, lucrările publicate se pot referi la creaţii artistice/performanţe sportive, inclusiv 

cele proprii. 

2. Standardul Minim: 

a) 5-7 articole/studii/brevete de invenţie, după caz, realizate în calitate de autor 

sau coautor, prezentate în copie. Din cele 5-7 articole/studii/ brevete de invenţie, cel 

puţin 4 trebuie sa fie cotate ISI (de ex. articole, studii prezentate la conferinţe etc.) sau 

indexate în baze de date internaţionale de referinţă pentru domeniu. 

b) două cărţi de specialitate ca prim/unic autor. 

3. În acelaşi timp, în conformitate cu legea, se pot realiza şi următoarele 

echivalări ale standardelor minime pe domenii fundamentale: 

- ştiinţe exacte: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste 

naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin două articole trebuie să fie cotate 

ISI; citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste 

naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 

- ştiinţe ale naturii: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în 

reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin două articole trebuie să 

fie cotate ISI; citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în 

reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 

- ştiinţe umaniste: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste 

naţionale recunoscute în domeniu; citarea într-o bază de date internaţională se 

echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 

- ştiinţe juridice: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste 

naţionale recunoscute în domeniu; citarea într-o bază de date internaţională se 

echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
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- ştiinţe sociale şi politice: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole 

în reviste naţionale recunoscute în domeniu; citarea într-o bază de date internaţională se 

echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 

- ştiinţe economice: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în 

reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS; citarea într-o bază de date 

internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în 

cotarea CNCSIS. 

- cultură fizică şi sport: un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de 

specialitate; citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de 

specialitate. 

 

Criteriul 4 - PRESTIGIUL PROFESIONAL 

 

1. Pentru evaluarea prestigiului profesional, candidatul prezintă o Mapă cu 

Contribuţii Ştiinţifice Semnificative care cuprinde: 

(a) 3 contribuţii ştiinţifice relevante pentru domeniul în care candidatul solicită 

titularizare ca profesor universitar şi conducere de doctorat; 

(b) prezentarea în 2-5 pagini a unui contract/ grant de cercetare; 

(c) dovezi ale: recunoaşterii realizărilor proprii de către specialişti şi instituţii 

prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri profesional-ştiinţifice, 

afilierilor la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute, calităţii de 

membru în colective editoriale de prestigiu, primirii de distincţii etc., precum şi ale 

aportului la formarea de specialişti. 

2. Candidatul va face în scris, pe maximum 2 pagini, Autoevaluarea 

Contribuţiilor Ştiinţifice Semnificative, care va fi inclusă în Mapa cu Contribuţii 

Ştiinţifice Semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a 

tuturor pieselor din Mapa cu Contribuţii Ştiinţifice Semnificative. 

3. Concluzia se exprimă în calificative, însoţite de un punctaj: Foarte bine (30p), 

Bine (25p), Satisfăcător (20p), Nesatisfăcător (15p). 

4. Standardul Minim: Obţinerea calificativului de „Bine” (25p). 

 

La fiecare criteriu de evaluare gradul de îndeplinire a cerinţelor se exprimă prin 

rezoluţia ″Criteriul este îndeplinit″ dacă standardul şi punctajul minime sunt 

satisfăcute sau ″Criteriul nu este îndeplinit″ dacă una sau mai multe cerinţe nu sunt 

satisfăcute şi nu se îndeplineşte punctajul minim. Rezoluţia ″Criteriul nu este 

îndeplinit″ se argumentează prin menţionarea clară a cerinţelor care nu sunt satisfăcute. 

Pentru titularizarea pe postul de profesor universitar este necesar ca pentru 

fiecare criteriu de evaluare rezoluţia să fie ″Criteriul este îndeplinit″. 

Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte 

criterii. 
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CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ PENTRU CONCURSUL 

DE OCUPARE A POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR (DEŢIN ACEST 

TITLU DIDACTIC CONFERIT PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI 

ANTERIOR INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 

1/2011) 
 

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare 

 

 Criterii de evaluare  

Punctaj acordat 

Ca director Ca membru 

Granturi/contracte de cercetare internaţionale obţinute 

prin competiţie 

35 20 

Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin 

competiţie 

15 6 

Contracte cu mediul social şi de afaceri cu valori mai 

mari decât 1000 Euro/contract 

8 3 

 

Criteriul 3 – Contribuţia ştiinţifică 

  

Criterii de evaluare 

Punctaj acordat 

Lucrări realizate în Unic 

autor 

Prim autor/ 

coordonator 

Coautor 

Articole/studii publicate în reviste 

de specialitate de circulaţie 

internaţională recunoscute (reviste 

cotate ISI sau indexate în baze de 

date internaţionale specifice 

domeniului, care fac un proces de 

selecţie a revistelor pe baza unor 

criterii de performanţă) 

Cotate ISI 15 12 10 

Indexate în 

baze de date 

internaţionale 

12 10 8 

Articole/studii publicate în reviste 

din ţară recunoscute în domeniu/ în 

volumele publicate la edituri de 

prestigiu recunoscut şi/sau în 

reviste de specialitate din străinătate 

(necotate ISI) 

Ţară, cotate B în 

clasificarea CNCSIS / 

Străinătate 

5 3 2 

Ţară, recunoscute în 

domeniu/volum publicat 

la editură cu prestigiu 

recunoscut 

3 2 1 

Studii publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale 

sau naţionale recunoscute (cu ISSN 

sau ISBN) 

Cotate ISI 15 12 10 

Indexate în 

baze de date 

internaţionale 

12 10 8 

Străinătate 12 10 8 

Ţară 3 2 1 

Tratate, monografii sau cărţi de 

specialitate publicate în străinătate 

sau în edituri cu recunoaştere 

CNCSIS 

Străinătate 50 35 25 

Ţară 20 8 5 

Manuale universitare cu ISBN - 8 6 4 

TOTAL PUNCTAJ     
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Anexa 6 

 

 

 

CRITERII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENŢIAR 

UNIVERSITAR PENTRU CANDIDAŢII CARE DEŢIN ACEST TITLU 

DIDACTIC CONFERIT PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI 

ANTERIOR INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE NR. 1/2011 

 

 

 

Criteriul 1 - ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

 

1. Se evaluează calitatea activităţilor didactice în învăţământul superior a 

candidatului pentru postul de conferenţiar universitar cu referire distinctă la 

evoluţia acestora după acordarea ultimului titlu didactic.  

2. Evaluarea calităţii activităţii didactice este sintetizată de preşedintele 

comisiei de concurs într-o Fişă de Evaluare. În Fişa de Evaluare se rezumă 

informaţii şi aprecieri din următoarele surse : 

(a) autoevaluarea activităţii didactice făcută de către candidat; 

(b) evaluarea din partea colegilor; 

(c) evaluarea din partea studenţilor; 

(d) lista de manuale şi alte activităţi didactice realizate de candidat. 

Concluzia se exprimă în calificative însoţite de un punctaj: Foarte bine 

(30p), Bine (25p), Satisfăcător (20p), Nesatisfăcător (15p). 

3. Standardul Minim: Obţinerea calificativului de „Bine” (25p). 

 

Criteriul 2 - ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

1. Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-

dezvoltare inovare obţinute prin competiţie, pe bază de contract/grant, în 

ţară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect. 

2. Standardul Minim (25p): un grant/contract de cercetare obţinut prin 

competiţie, având calitatea de director. 

3. În acelaşi timp, în conformitate cu legea în vigoare la acea vreme, se 

pot realiza şi următoarele echivalări ale standardelor minime pe domenii 

fundamentale: 

- ştiinţe exacte: un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut 

prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu cinci 

participări în echipa de cercetare; 
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- ştiinţe ale naturii: un grant/contract de cercetare la nivel naţional, 

obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu cinci 

participări în echipa de cercetare; 

- ştiinţe umaniste: un grant/contract de cercetare la nivel naţional, 

obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 

participări în echipa de cercetare; 

- ştiinţe juridice: un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut 

prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei participări 

în echipa de cercetare; 

- ştiinţe sociale şi politice: un grant/contract de cercetare la nivel 

naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează 

cu trei participări în echipa de cercetare; 

- ştiinţe economice: un grant/contract de cercetare la nivel naţional, 

obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu patru 

participări în echipa de cercetare; 

- cultură fizică şi sport: un grant/contract de cercetare la nivel naţional, 

obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu o carte 

de autor în domeniul specialităţii; 

 

Criteriul 3 - CONTRIBUŢIA ŞTIINŢIFICĂ 

 

1. Se evaluează valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în 

domeniu prin: 

- (a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate in baze de date 

internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe 

baza unor criterii de performanţă) şi în reviste din ţară recunoscute de Consiliul 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS); 

- (b) cărţi (autor, coautor, editor) şi capitole în cărţi de specialitate 

publicate în edituri recunoscute; 

- (c) studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); 

- (d) brevete de invenţie. În cazul candidaţilor din domeniile arte şi 

cultură fizică şi sport, lucrările publicate se pot referi la creaţii 

artistice/performanţe sportive, inclusiv cele proprii. 

 

2. Standardul Minim: 

a) 2-4 articole/studii/brevete de invenţie, după caz, realizate în calitate de 

autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 2-4 articole/studii/ brevete de 

invenţie, cel puţin 2 trebuie sa fie cotate ISI (de ex. articole, studii prezentate la 

conferinţe etc.) sau indexate în baze de date internaţionale de referinţă pentru 

domeniu. 
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b) un volum publicat pe baza tezei de doctorat. 

3. În acelaşi timp, în conformitate cu legea, se pot realiza şi următoarele 

echivalări ale standardelor minime pe domenii fundamentale: 

- ştiinţe exacte: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în 

reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin un articol trebuie 

să fie cotat ISI; citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei 

articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS; 

- ştiinţe ale naturii: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole 

în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin un articol 

trebuie să fie cotat ISI; citarea într-o bază de date internaţională se echivalează 

cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS; 

- ştiinţe umaniste: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în 

reviste naţionale recunoscute în domeniu; citarea într-o bază de date 

internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în 

domeniu; 

- ştiinţe juridice: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în 

reviste naţionale recunoscute în domeniu; citarea într-o bază de date 

internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în 

domeniu; 

- ştiinţe sociale şi politice: un articol cotat ISI se echivalează cu patru 

articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu; citarea într-o bază de date 

internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în 

domeniu; 

- ştiinţe economice: un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole 

în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS; citarea într-o bază de date 

internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în 

cotarea CNCSIS; 

- cultură fizică şi sport: un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii 

de specialitate; citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două 

studii de specialitate; 

 

Criteriul 4 - PRESTIGIUL PROFESIONAL 

 

1. Pentru evaluarea prestigiului profesional, candidatul prezintă o Mapă 

cu Contribuţii Ştiinţifice Semnificative care cuprinde: 

(a) 2 contribuţii ştiinţifice relevante; 

(b) prezentarea în 2-5 pagini a unui contract/ grant de cercetare; 

(c) dovezi ale: recunoaşterii realizărilor proprii de către specialişti şi 

instituţii prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri 

profesional-ştiinţifice, afilierilor la organizaţii profesionale internaţionale şi 

naţionale recunoscute, calităţii de membru în colective editoriale de prestigiu, 

primirii de distincţii etc., precum şi ale aportului la formarea de specialişti. 
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2. Candidatul va face în scris, pe maximum 2 pagini, Autoevaluarea 

contribuţiilor ştiinţifice semnificative, care va fi inclusă în Mapa cu Contribuţii 

Ştiinţifice Semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în 

considerare a tuturor pieselor din Mapa cu Contribuţii Ştiinţifice Semnificative. 

3. Concluzia se exprimă în calificative, însoţite de un punctaj: Foarte bine 

(30p), Bine (25p), Satisfăcător (20p), Nesatisfăcător (15p). 

4. Standardul Minim: Obţinerea calificativului de „Bine” (25p). 

 

La fiecare criteriu de evaluare gradul de îndeplinire a cerinţelor se 

exprimă prin rezoluţia ″Criteriul este îndeplinit″ dacă standardul şi punctajul 

minime sunt satisfăcute sau ″Criteriul nu este îndeplinit″ dacă una sau mai 

multe cerinţe nu sunt satisfăcute şi nu se îndeplineşte punctajul minim. Rezoluţia 

″Criteriul nu este îndeplinit″, se argumentează prin menţionarea clară a 

cerinţelor care nu sunt satisfăcute. 

Pentru titularizarea pe postul de conferenţiar universitar este necesar ca 

pentru fiecare criteriu de evaluare rezoluţia să fie ″Criteriul este îndeplinit″. 

Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte 

criterii. 
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CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ PENTRU CONCURSUL 

DE OCUPARE A POSTULUI DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR (DEŢIN 

ACEST TITLU DIDACTIC CONFERIT PRIN ORDINUL MINISTRULUI 

EDUCAŢIEI ANTERIOR INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE NR. 1/2011) 

 
Criteriul 2 – Activitatea de cercetare 

 

 Criterii de evaluare  

Punctaj acordat 

Ca 

director 

Ca 

membru 

Granturi/contracte de cercetare internaţionale obţinute prin competiţie 35 20 

Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie 15 6 

Contracte cu mediul social şi de afaceri cu valori mai mari decât 1000 

Euro/contract 

8 3 

 
Criteriul 3 – Contribuţia ştiinţifică 

  

Criterii de evaluare 

Punctaj acordat 

Lucrări realizate în Unic 

autor 

Prim autor/ 

coordonator 

Coautor 

Articole/studii publicate în reviste de 

specialitate de circulaţie 

internaţională recunoscute (reviste 

cotate ISI sau indexate în baze de 

date internaţionale specifice 

domeniului, care fac un proces de 

selecţie a revistelor pe baza unor 

criterii de performanţă) 

Cotate ISI 15 12 10 

Indexate în 

baze de date 

internaţionale 

12 10 8 

Articole/studii publicate în reviste 

din ţară recunoscute în domeniu// în 

volumele publicate la edituri de 

prestigiu recunoscut şi/sau în reviste 

de specialitate din străinătate 

(necotate ISI) 

Ţară, cotate B în 

clasificarea CNCSIS 

/ Străinătate 

5 3 2 

Ţară, recunoscute în 

domeniu/ volum 

publicat la editură cu 

prestigiu recunoscut 

3 2 1 

Studii publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale 

sau naţionale recunoscute (cu ISSN 

sau ISBN) 

Cotate ISI 15 12 10 

Indexate în 

baze de date 

internaţionale 

12 10 8 

Străinătate 12 10 8 

Ţară 3 2 1 

Tratate, monografii sau cărţi de 

specialitate publicate în străinătate 

sau în edituri cu recunoaştere 

CNCSIS 

Străinătate 50 35 25 

Ţară 20 8 5 

Manuale universitare cu ISBN - 8 6 4 

TOTAL PUNCTAJ     
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Anexa 7 
Model raport de sinteză pentru postul de conferenţiar universitar/profesor universitar, în cazul 

candidaţilor care nu deţin acest titlu didactic conferit prin ordinul ministrului educaţiei
4
 

 

 
CONCURS 

pentru ocuparea postului poz...... de conferențiar universitar/profesor universitar, 

 

Disciplinele: ......................................., 

Domeniul:..........................................., 

de la Departamentul de......................, 

Facultatea de ....................................., 

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, 

post publicat în Monitorul Oficial al României nr......din .............. 

 

Comisia de concurs, aprobată prin Hotărârea Senatului Universității Creștine ”Dimitrie 

Cantemir” din data de..................... și Decizia nr. ......./............ a Rectorului Universității Creștine 

”Dimitrie Cantemir” 

 
Prof. univ. dr.  titular la Universitatea Creștină ”Dimitrie 

Cantemir”............-președinte 

Prof. univ. dr. titular la..............-membru 

Prof. univ. dr. titular la..............-membru 

Prof. univ. dr. titular la..............-membru 

Prof. univ. dr. titular la..............-membru 

Prof. univ. dr. titular la..............-membru supleant 

 

 Concursul s-a desfășurat la data de ............., în prezența tuturor membrilor comisiei. 

 

RAPORT DE SINTEZĂ
5
 

privind concursul 

susținut de candidatul (a) ................ 

pentru ocuparea 

postului de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR/PROFESOR UNIVERSITAR 

 

La concursul publicat în Monitorul Oficial al României nr. ..../....................s-a înscris un 

singur candidat, respectiv conf. univ. dr./prof. univ. dr. ........................, care s-a prezentat la 

concurs. 

Documentele de atestare a condițiilor prevăzute în legislația în vigoare au fost depuse la 

Secretariatul General al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”, fiind întocmit în acest sens, 

dosarul cu nr. ............ din ............... și certificat de Serviciul Juridic prin avizul juridic nr. 

.............. din .............. 

 

Comisia a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru înscrierea la concurs prevăzute în 

art. 11 alin. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 457 din 26 mai 2011 privind Metodologia-Cadru de 

                                                 
4 Raportul de sinteză pentru postul de profesor universitar/conferenţiar universitar, în cazul 

candidaţilor care deţin acest titlu didactic conferit prin ordinul ministrului educaţiei se va întocmi 

conform criteriilor arătate în Anexele 5, respectiv 6 la prezenta metodologie. 
5 Va fi adaptat fiecărui panel. 
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concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, 

respectiv: 

- deţinerea diplomei de doctor; 

- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului 

didactic de profesor universitar, aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 4691/2011; 

- îndeplinirea standardelor minimale prevăzute în Metodologia de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

aprobată în şedinţa de Senat din data de ................... 

De asemenea, comisia şi-a desfăşurat activitatea urmărind respectarea întocmai a 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi a celorlalte acte normative în 

domeniu.  

Evaluarea candidatului/candidatei s-a făcut din perspectiva aspectelor menţionate în art. 20 

din Hotărârea de Guvern nr. 457 din 26 mai 2011 privind Metodologia-Cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, respectiv: 

 

a. Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului/candidatei 

 

Candidatul (a) …………….. a absolvit în anul …………. Facultatea de ……….. din cadrul 

………….., specializarea ……….., cu media de licenţă ……...  Între anii ……….., candidatul (a) 

a urmat studiile de doctorat în cadrul Facultăţii de …………. din cadrul ………., obţinând titlul 

de doctor în …………... În perioada …………… candidatul (a) a urmat şi cursurile 

postuniversitare. 

În perioada ………candidatul (a) a urmat cursurile de masterat -…………., organizate în 

cadrul ……………., iar în perioada ………. a absolvit cursul de  perfecționare ..............organizat 

de……….... 

De asemenea, candidata a participat şi la alte cursuri relevante din punct de vedere al 

rezultatelor ştiinţifice, dintre care amintim: 

………………………………………………………… 

 

În anul ............,  candidatului/candidatei i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat 

pentru domeniul ................. 

Candidat/a a manifestat o preocupare continuă pentru activitatea ştiinţifică.  

Activitatea ştiinţifică a candidatului/candidatei rezultă şi din modul în care sunt îndeplinite 

standardele de ocupare a posturilor didactice specifice funcţiei didactice de profesor universitar 

prevăzute de Ordinul MECTS nr. 4691/2011, respectiv de cele prevăzute în Metodologia de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Creștină ”Dimitrie 

Cantemir” aprobată în şedinţa de Senat din data de .................. Astfel: 

    ........ articole ISI Web of Science cu factor de relevanţă şi ISI Web of Knowledge; 

 .......... articole publicate în baze de date internaţionale; 

 teza de doctorat publicată în anul ......... în cadrul Editurii ...............; 

 ............. cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS; 

 .............. cărţi de specialitate/cursuri publicate în edituri recunoscute;  

 .......... articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 

recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate baze de date internaţionale); 

 ............ articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate; 
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 ........... de alte lucrări similare, articole/studii publicate în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională recunoscute CNCSIS; 

 numeroase citări în lucrări de specialitae, cărţi si manuale universitare, dar şi în 

lucrări indexate în BDI. 

 

Punctajul, aferent celor cinci criterii, a fost calculat de membrii comisiei astfel: 

- Criteriul I1 - articole publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă mai 

mare sau egal cu 0,25. – ............ pct. 

- Criteriul I2 - articole publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste cotate ISI 

cu scor relativ de influenţă mai mic de 0,25 şi în reviste indexate BDI – ........... pct.  

- Criteriul I3 - cărţi de specialitate, volume colective şi volume de conferinţe – 

…………. pct.  

- Criteriul I4 - caracterizează numeric prezentarea de studii ştiinţifice (working 

papers) la conferinţe internaţionale – ………… pct.  

- Criteriul I5 - caracterizează numeric citările lucrărilor publicate (se iau în 

considerare numai citările provenite din reviste cotate ISI, reviste indexate de cel 

puţin 3 BDI recunoscute sau din cărţi ori volume publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional) – ………. pct. 

 

Aşa cum se constată din cele de mai sus, candidatul (a) …………….. îndeplineşte 

standardele minimale în vigoare pentru ocuparea postului de conferențiar universitar/profesor 

universitar. Astfel: 

I1 = ..........  

I1+ I2 =  

C= I1+I2+I3+I4+I5 = 

 

În concluzie, comisia a constatat că dl/dna conf. univ. dr./prof. univ. dr. cumulează peste 

............ de puncte din activitatea ştiinţifică, punctaj care depăşeşte minimul de ............ de puncte 

prevăzut de legislaţia în vigoare. 

Din dosar rezultă participarea candidatei la o serie de proiecte, derulate în ultimii cinci ani, 

în calitate de director de proiect, dar şi în calitate de cercetător/expert: 

……………………………………………………………………………………………. 

Membrii comisiei au apreciat pozitiv activitatea în aceste contracte de cercetare şi, în 

mod deosebit, pe cele în care candidatul (a) are calitatea de director de proiect.  

Comisia a apreciat activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de candidatul (a) 

……………..ca fiind bogată şi complexă, îndeplinindu-se astfel condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

 

b.  Capacitatea candidatului/candidatei de a îndruma studenţi/studenţi-

masteranzi/doctoranzi  

 

Din documentele prezentate la dosar, rezultă faptul că domnul/doamna ..............a dovedit, 

în anii în care a desfăşurat activităţi didactice, o înclinaţie pentru activitatea didactică, fiind unul 

dintre cadrele didactice apreciate ca atare de către studenţi /masteranzi/doctoranzi.  

De asemenea, din fişele de evaluare anuală întocmite de conducerea departamentului, în 

care a activat până în prezent, în care candidatul (a) a obţinut calificativul Foarte bine, rezultă că 

acesta/aceasta se bucură de aprecierile colegilor, ca de altfel, şi de ale studenţilor/ 

masteranzilor/doctoranzilor.  
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Capacitatea candidatului/candidatei de a îndruma studenţii /masteranzii/doctoranzii se 

reflectă şi prin participările acestora la sesiunile de comunicări ştiinţifice, la stagiile de practică 

studenţească, prin numărul de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat pe care candidata le-a 

coordonat.  

Toţi membrii comisiei au apreciat pozitiv capacitatea candidatului/candidatei de a îndruma/ 

studenţii/ masteranzii/doctoranzii cu calificativul Foarte bine. 

 

c. Competenţele didactice ale candidatului/candidatei  

 

Postul scos la concurs prevede activităţi didactice de predare şi seminarizare la 

disciplinele................................... 

Comisia a constatat că domnul/doamna ………………….a mai predat în trecut discipline 

corelate cu disciplinele din postul scos la concurs, fiind titularizat (ă) ca 

lector/conferențiar/profesor universitar în domeniu. În activitatea de predare, candidatul (a) a 

dovedit competenţe didactice corespunzătoare. Această constatare se fundamentează şi pe 

observarea preocupărilor candidatului/candidatei pentru activitatea de cercetare în domeniul 

............ în general, al ....................., în special. Competenţele didactice ale domnului/doamnei 

.......................rezultă şi din aprecierile conducerii facultăţii, ale departamentului şi ale 

studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor.  

La formarea competenţelor sale didactice au contribuit şi cursurile DPPD, pe care le-a 

urmat în cadrul .................... 

Activitatea didactică a domnului/doamnei lector/conf./prof. univ. dr. ...............se 

evidenţiază şi prin faptul că deţine calitatea de visiting professor la ...............şi visiting researcher 

la........................ 

Toţi membrii comisiei a apreciat pozitiv competenţele didactice ale candidatului/candidatei, şi 

au acordat calificativul Foarte bine. 

 

 

d.  Capacitatea candidatului/candidatei de a transfera cunoaştinţele şi 

rezultatele sale către mediul economic şi social, ori de a populariza propriile rezultate 

ştiinţifice 

 

Analizând documentele depuse la dosar, comisia a observat preocuparea 

candidatului/candidatei pentru activitatea de cercetare care să contribuie la îmbunătăţirea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţii unor....................... Candidatul (a) este implicat (ă) în 

derularea unor activităţi de cercetare de interes pentru mediul economic şi social, atât în calitate 

de director, cât şi de membru al echipei de cercetare .................................. 

Printre lucrările semnificative şi cu impact asupra mediului economic şi social se numără 

următoarele:  

.......................................................................................................................................... 

 

Studiile şi lucrările menţionate mai sus demonstrează capacitatea de popularizare a 

propriilor rezultate ştiinţifice, fapt apreciat pozitiv, cu calificativul Foarte bine de către membri 

comisiei.  
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e. Capacitatea candidatului/candidatei de a lucra în echipă şi eficienţa 

colaborărilor ştiinţifice ale acesteia 

 

Din documentele depuse la dosar, comisia a constatat că domnul/doamna 

……………….dispune de abilităţi de colaborare şi adaptare la lucrul în echipă, integrându-se cu 

uşurinţă în colectivele în care lucrează. Astfel, în cele mai multe din contractele de cercetare, 

candidatul (a) este director coordonator al echipei sau membru în echipă, bucurându-se de 

aprecierea colegilor. 

Capacitatea candidatului/candidatei de a lucra în echipă se evidenţiază şi prin coordonarea 

activităţii de organizare de conferinţe şi workshop-uri în ţară şi străinătate dintre care menţionăm: 

…………………………………………………………………………………… 

Finalizarea contractelor, decontarea acestora de către beneficiari, publicarea rezultatelor 

celor mai multe contracte în reviste de specialitate sau utilizarea lor în elaborarea materialelor 

didactice, organizarea de conferinţe şi workshop-uri demonstrează eficienţa colaborărilor 

ştiinţifice. 

Pentru capacitatea sa de a lucra în echipă şi de a colabora eficient în calitate de director 

de proiect, membrii comisiei au apreciat-(o) pozitiv pe dl/dna lector/conf./prof. univ. dr. 

………………….şi i-au acordat calificativul Foarte bine. 

 

f. Capacitatea candidatului/candidatei de a conduce proiecte de cercetare 

dezvoltare 

 

Lector/Conferențiar/Profesor univ. dr. ....................este un cadru didactic şi un cercetător 

care dispune de o experienţă apreciabilă în derularea unor proiecte de cercetare-dezvoltare, 

asumându-şi în numerose rânduri responsabilitatea derulării unor proiecte de cercetare cu mediul 

de afaceri şi a organizării de conferinţe şi de mese rotunde.  

Rezultatele obţinute în acest domeniu, ca director de proiect/membru, precum şi abilităţile 

de care dispune demonstrează din plin capacitatea acestuia/acesteia de a conduce proiecte de 

cercetare-dezvoltare.  

Acest lucru a fost remarcat de fiecare membru al comisiei care a apreciat pozitiv 

capacitatea dlui/dnei......................, acordându-i calificativul Foarte bine. 

 

g.  Experienţa profesională a candidatului/candidatei în alte instituţii decât 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

…………………………………………………………………………….. 

 

Membrii comisiei au apreciat pozitiv experienţa profesională a candidatului/candidatei în 

alte instituţii decât Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” şi au acordat calificativul 

Foarte bine. 

 

h. Prelegerea publică 

 

Potrivit prevederilor art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 457 din 26 mai 2011 privind 

Metodologia-Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 

învăţământul superior, lector/conf./prof. univ. dr. …………….a susţinut o prelegere publică 

privind cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei. 

Prelegerea s-a desfăşurat în prezenţa comisiei de concurs, conform planificării afişate pe pagina 

de Internet a Universităţii Creștine ”Dimitrie Cantemir”, în data de .................., de la ora ..........., 
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în Sala ..................şi a cuprins şi o sesiune de întrebări adresate candidatului/candidatei din partea 

comisiei şi a publicului. 

Rezultatele obţinute de candidat (ă), dar şi calitatea prezentării au determinat comisia să-

i acorde calificativul Foarte bine, aşa cum rezultă din raportul privind rezultatele prelegerii 

publice, raport semnat de către toţi membrii comisiei.  

 

Alte aspecte relevante privind activitatea candidatei 

 

A. Publicarea după susţinerea tezei de doctorat a cel puţin două lucrări în domeniul 

disciplinelor postului scos la concurs, în calitatea sa de autor/coautor, la o editură 

recunoscută CNCSIS 

Dl/Dna ....................este autor sau coautor al lucrărilor: ........................publicată în Editura 

.................., editură recunoscută CNCSIS, Bucureşti, anul ..........., cod.................   

Alături de contribuţiile reale pe care le-a adus pentru dezvoltarea activităţilor didactice de 

învăţământ superior – cărţi, articole, studii de cercetare - , a elaborat lucrări care au contribuit la 

dezvoltarea cunoaşterii în domeniul activităţii comerciale. 

Aşa cum au apreciat membrii comisiei, condiţia privind publicarea după susţinerea tezei 

de doctorat a cel puţin două lucrări pe disciplina postului scos la concurs în calitatea de 

autor/coautor, la o editură recunoscută CNCSIS este îndeplinită. 

 

B. Publicarea tezei de doctorat  

Teza de doctorat a candidatului/candidatei a fost publicată la Editura .............., recunoscută 

CNCSIS, cod ............., cu titlul....................... Prin urmare, toţi membrii comisiei au apreciat că 

această condiţie privind publicarea tezei de doctorat este îndeplinită. 

 

 C. Prestigiul profesional şi recunoaşterea candidatului/candidatei pe plan naţional şi 

internaţional 

Prestigiul profesional este oglindit în activitatea desfăşurată de candidat (ă) în calitatea sa de 

visiting profesor la universităţi de prestigiu din strănătate, precum:.......................... 

Dovada acestui prestigiu o reprezintă şi implicarea acestuia/acesteia în activitatea unor 

instituţii, organizaţii şi asociaţii profesionale, unde desfăşoară activităţi în calitate de fondator sau 

membru:....................................... 

De asemenea, candidat (a) deţine funcţii de prestigiu, precum:.................................. 

Candidatul (a) deţine funcţia de expert evaluator (nivel naţional şi internaţional) la 

........................ Totodată, candidatul (a) este membru în Registrul Naţional de Evaluatori 

ARACIS şi peer reviewer pentru publicaţiile................................. 

Din anul ............... dl/dna lector/conf./prof. univ. dr. .......................ocupă funcţia de 

cercetător ştiinţific asociat la....................., iar din anul ............... este iniţiator de contracte de 

colaborare internaţională ERASMUS cu ................... 

Prin urmare, potrivit aprecierilor fiecărui membru al comisiei, şi condiţia privind 

prestigiul profesional al candidatului/candidatei şi recunoaşterea acestuia/acesteia pe plan 

naţional şi internaţional este îndeplinită. 

 

III. CONCLUZII 

 

Analizând materialele prezentate în dosar, în urma constatărilor proprii ale comisiei de 

concurs, potrivit celor menţionate mai sus, comisia în ansamblul ei şi fiecare membru în parte 

apreciază că domnul/doamna lector/conf./prof. univ. dr. ..................îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare privind confirmarea pe postul de conferențiar/profesor 

universitar, post prevăzut la poziţia ............... din statul de funcţiuni al Departamentului 
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de......................, post scos la concurs de către Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”şi 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. ................... 

Având în vedere acest lucru, comisia în ansamblul ei şi fiecare membru în parte recomandă 

confirmarea domnului/doamnei .................pe postul de conferențiar/profesor universitar şi, 

prin urmare, ocuparea de către aceasta a postului scos la concurs. 

 

 Preşedintele Comisiei de concurs, 

Prof.univ.dr.   ___________________________________ 

 

Membrii Comisiei de concurs,  

Prof.univ.dr.__________________________________ 

Prof.univ.dr.___________________________________ 

Prof.univ.dr.___________________________________ 

Prof.univ.dr.___________________________________ 

 

 

Membrii supleanţi
6
 

Prof. univ. dr. ___________________________________ 

Prof. univ. dr. ___________________________________ 

 

 

                                                 
6 Dacă este cazul. 
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Anexa 8 

Model raport de sinteză 

 

 

CONCURS 

pentru ocuparea postului poz. …… de lector universitar, 

 

Disciplinele: ................................... 

Domeniul: ........................................ 

de la Departamentul ................................................................, 

Facultatea ........................................, 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,  

post publicat în Monitorul Oficial al României nr. ... din ..................... 

 

Comisia de concurs, aprobată prin Hotărârea Senatului Universităţii nr........  din data de 

........ şi Decizia Rectorului nr. ..../.............,  constituită din: 

 

1. Prof./Conf.univ.dr.................................,titular la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

din Bucureşti - preşedinte, 

2. ....................... ................, titular la ....................... - membru, 

3. ......................................., titular la ........................... -  membru, 

4........................................., titular la ............................ -  membru, 

5. .......................................,  titular la ...................... -  membru. 

a constatat ca la concurs s-au înscris: 

(1) ….............................................................................................,  

(2) ….............................................................................................,  

etc. . 

Concursul s-a desfăşurat la data de ......................, în prezenţa tuturor membrilor comisiei. 

 

RAPORTUL  

PREŞEDINTELUI COMISIEI ASUPRA CONCURSULUI 

 
Etape privind desfăşurarea concursului: 

 

1. Analiza dosarului de concurs se face, având în vedere şi standardele minimale 

necesare şi obligatorii stabilite prin metodologia proprie UCDC, pe baza 

următoarelor criterii (maxim 40 puncte): 

a. relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului – .......... puncte din maxim 

10 puncte, având în vedere (justificarea punctajului) ................; 

b. capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători – .......... puncte din 

maxim 5 puncte având în vedere (justificarea punctajului) ................; 

c. competenţele didactice ale candidatului – având în vedere (justificarea 

punctajului).......... puncte din maxim 10 puncte; 
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d. capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 

economic şi social, ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice – având în vedere 

(justificarea punctajului).......... puncte din maxim 5 puncte; 

e. capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 

acestuia în domeniul postului – având în vedere (justificarea punctajului).......... puncte 

din maxim 5 puncte; 

f. capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare – având în vedere 

(justificarea punctajului).......... puncte din maxim 3 puncte; 

g. experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât UCDC – având în vedere 

(justificarea punctajului) .......... puncte din maxim 2 puncte. 

 

Notă: După justificarea punctajului fiecărui criteriu (a – g) membrii comisiei vor consemna 

aprecieri cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului respectiv (Exemplu: Comisia a 

apreciat activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de candidatul (a) ……………..ca fiind 

bogată şi complexă, îndeplinindu-se astfel condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare). 

 

2. Prelegerea publică (minim 45 de minute) – Admis/Respins, conform deciziei 

comisiei de concurs. 

 

3.  Prelegerea didactică/ştiinţifică - nota 10 (maxim 60 puncte). 

Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, candidatul trebuie să obţină o medie de minim 8 şi 

cel puţin nota 7/membru comisie pentru a putea fi declarat admis. Nota probei reprezintă media 

aritmetică a notelor membrilor comisiei. 

 

Catalog de concurs pentru ocuparea postului de lector universitar: 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI: .......... 

 

Rezultat prelegere publică: ADMIS/RESPINS 

 

Nr. 

crt. Examinator 

(grad, titlu, prenume, 

nume) 

Prelegerea 

didactică/ştiinţifică 

 

Puncte pentru 

analiza dosarului de 

concurs 

Punctaj 

general 

 
Semnăt

ura 
Notă/punctaj 

(maxim 60) 

Notă/punctaj 

(maxim 40) 

(maxim 

100) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Nota finală/Punctaj final pentru prelegerea didactică/ştiinţifică, calculată ca medie aritmetică: 

...... 

 

Nota finală/Punctaj final (media notelor/punctajelor generale obţinute): ........... 

 

Prelegerea didactică/ştiinţifică s-a desfasurat în prezenţa comisiei de concurs şi a studenţilor 

anului .....,  la data de….., ora ........., sala ......, cu tema: ..................................... 

 

Raportul se încheie cu concluziile comisiei. 
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Exemplu: Analizând materialele prezentate în dosar, în urma constatărilor proprii ale 

comisiei de concurs, potrivit celor menţionate mai sus, comisia în ansamblul ei şi fiecare membru 

în parte apreciază că domnul/doamna ..................îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare privind confirmarea pe postul de lector universitar, post prevăzut la poziţia ............... din 

statul de funcţiuni al Departamentului de......................, post scos la concurs de către 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” şi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

................... 

Având în vedere acest lucru, comisia în ansamblul ei şi fiecare membru în parte recomandă 

confirmarea domnului/doamnei .................pe postul de lector universitar şi, prin urmare, 

ocuparea de către aceasta a postului scos la concurs). 

 

Preşedinte……………….. …………………                                                     

Membri : 1. …………………. ……………….. 

    2. …………………… ……………….………. 

    3...................................................................... 

    4............................................................ 

Data .......................... 

 

 

Notă: Dacă sunt mai mulţi candidaţi pe acelaşi post se va continua cu inserarea 

următoarelor: 

 

2. NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI: .......... 

 

Rezultat prelegere publică: ADMIS/RESPINS 

 

Nr. 

crt. Examinator 

(grad, titlu, prenume, 

nume) 

Prelegerea 

didactică/ştiinţifică 

 

Puncte pentru 

analiza dosarului de 

concurs 

Punctaj 

general 

 Semnătura 

Notă/punctaj 

(maxim 60) 

Notă/punctaj 

(maxim 40) 

(maxim 

100) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Nota finală/Punctaj final pentru prelegerea didactică/ştiinţifică, calculată ca medie 

aritmetică: ...... 

 

Nota finală/Punctaj final (media notelor/punctajelor generale obţinute): ........... 

 

 

Prelegerea didactică/ştiinţifică s-a desfasurat în prezenţa comisiei de concurs şi a studenţilor 

anului .....,  la data de….., ora ........., sala ......, cu tema: ..................................... 

 



 41 

Anexa 9 

Model raport sinteză 

 

 

CONCURS 

pentru ocuparea postului poz. …… de asistent universitar, 

 

Disciplinele: ................................... 

Domeniul: ........................................ 

de la Departamentul ................................................................, 

Facultatea ........................................, 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,  

post publicat în Monitorul Oficial al României nr. ... din ..................... 

 

Comisia de concurs, aprobată prin Hotărârea Senatului Universităţii nr........  din data de 

........ şi Decizia Rectorului nr. ..../.............,  constituită din: 

 

1. Prof./Conf.univ.dr................................, titular la Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti - 

preşedinte, 

2. ....................... ..............., titular la ....................... - membru, 

3. ................................., titular la ........................... -  membru, 

4...................................., titular la ............................ -  membru, 

5. .................................... titular la ...................... -  membru. 

a constatat ca la concurs s-au înscris: 

(1) …............................................................................................., 

(2) ….............................................................................................,  

etc. . 

Concursul s-a desfăşurat la data de ......................, în prezenţa tuturor membrilor comisiei. 

 

 

RAPORTUL  

PREŞEDINTELUI COMISIEI ASUPRA CONCURSULUI 

 
Etape privind desfăşurarea concursului: 

 

1. Prelegerea publică (minim 45 de minute) – Admis/Respins, conform deciziei 

comisiei de concurs. 

 

2. Analiza dosarului de concurs se face, având în vedere şi standardele minimale 

necesare şi obligatorii stabilite prin metodologia proprie UCDC, pe baza 

următoarelor criterii (maxim 30 puncte): 

a. relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului – .......... puncte din maxim 

10 puncte, având în vedere (justificarea punctajului) ................; 
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b. capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători – .......... puncte din 

maxim 2 puncte având în vedere (justificarea punctajului) ................; 

c. competenţele didactice ale candidatului – având în vedere (justificarea 

punctajului).......... puncte din maxim 10 puncte; 

d. capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 

economic şi social, ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice – având în vedere 

(justificarea punctajului).......... puncte din maxim 2 puncte; 

e. capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 

acestuia în domeniul postului – având în vedere (justificarea punctajului).......... puncte 

din maxim 2 puncte; 

f. capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare – având în vedere 

(justificarea punctajului).......... puncte din maxim 2 puncte; 

g. experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât UCDC – având în vedere 

(justificarea punctajului) .......... puncte din maxim 2 puncte. 

 

Notă: După justificarea punctajului fiecărui criteriu (a – g) membrii comisiei vor consemna 

aprecieri cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului respectiv (Exemplu: Comisia a 

apreciat activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de candidatul (a) ……………..ca fiind 

bogată şi complexă, îndeplinindu-se astfel condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare). 

 

3. Probe (maxim 70 puncte): 

a) scrisă (minim 3 subiecte din bibliografia recomandată) - nota 10 (20 puncte); 

b) orală (minim 5 întrebări din bibliografia recomandată) – nota 10 (20 puncte); 

c) practică (susţinerea unui seminar) – nota 10 (30 puncte); 

Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, candidatul trebuie să obţină o medie de minim 8 şi 

cel puţin nota 7 la fiecare probă (scrisă, orală, practică) pentru a putea fi declarat admis. Nota 

probei reprezintă media aritmetică a notelor membrilor comisiei. 

 

Catalog de concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar: 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI: .......... 

 

Rezultat prelegere publică: ADMIS/RESPINS 

 

Nr. 

crt. 

Examinator 

(grad, titlu, 

prenume, nume) 

Probe 

Puncte 

pentru 

analiză 

dosar 

concurs 

Punctaj 

general 

 
Semnătura 

Scrisă 

Notă/puncta

j 

Orală 

Notă/puncta

j 

Practică 

Notă/puncta

j 

(maxim 

30) 

(maxim 

100) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 Media aritmetică       
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Nota finală/Punctaj final a celor 3 probe calculată ca medie aritmetică: .................. 

 

Nota finală/Punctaj final (media notelor/punctajelor generale obţinute): ............... 

 

Proba scrisa s-a desfasurat la data de …......, ora ........., sala ......, iar  proba orala s-a 

desfasurat la data de….., ora ........., sala ...... 

Subiectele pentru proba scrisa au fost : 

1)….........................................................................................................., 

2)…...........................................................................................................,  

3)..............................................................................................................., 

Întrebările la proba orală au fost: 

1)…..........................................................................................................,  

2)…..........................................................................................................., 

3)...............................................................................................................,  

4)................................................................................................... ............, 

5)...............................................................................................................,  

 

Proba practică s-a desfasurat în prezenţa comisiei de concurs şi a studenţilor anului ....., gr. 

...., la data de….., ora ........., sala ......, cu tema: ..................................... 

 

Raportul se încheie cu concluziile comisiei. 

Exemplu: Analizând materialele prezentate în dosar, în urma constatărilor proprii ale 

comisiei de concurs, potrivit celor menţionate mai sus, comisia în ansamblul ei şi fiecare membru 

în parte apreciază că domnul/doamna ..................îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare privind confirmarea pe postul de asistent universitar, post prevăzut la poziţia ............... 

din statul de funcţiuni al Departamentului de......................, post scos la concurs de către 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” şi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

................... 

Având în vedere acest lucru, comisia în ansamblul ei şi fiecare membru în parte recomandă 

confirmarea domnului/doamnei .................pe postul de asistent universitar şi, prin urmare, 

ocuparea de către aceasta a postului scos la concurs). 

 

Preşedinte……………….. …………………                                                     

Membri : 1. …………………. ……………….. 

    2. …………………… ……………….………. 

    3...................................................................... 

    4............................................................ 

Data .......................... 

 

 

Notă: Dacă sunt mai mulţi candidaţi pe acelaşi post se va continua cu inserarea 

următoarelor: 

 

2. NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI: .......... 

 

Rezultat prelegere publică: ADMIS/RESPINS 
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Nr. 

crt. 

Examinator 

(grad, titlu, 

prenume, nume) 

Probe 

Puncte 

pentru 

analiză 

dosar 

concurs 

Punctaj 

general 

 
Semnătura 

Scrisă 

Notă/puncta

j 

Orală 

Notă/puncta

j 

Practică 

Notă/puncta

j 

(maxim 

30) 

(maxim 

100) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 Media aritmetică       

 

Nota finală a celor 3 probe calculată ca media aritmetică: .................. 

 

Nota finală/Punctaj final (media notelor/punctajelor generale obţinute): ............... 

 

Proba scrisa s-a desfasurat la data de …......, ora ........., sala ......, iar  proba orala s-a 

desfasurat la data de….., ora ........., sala ...... 

Subiectele pentru proba scrisa au fost : 

1)…..........................................................................................................,  

2)….................................................................................. ........................., 

3)...............................................................................................................,  

Întrebările la proba orală au fost: 

1)….........................................................................................................., 

2)…...........................................................................................................,  

3)............................................................................................................. .., 

4)...............................................................................................................,  

5)...............................................................................................................,  

 

Proba practică s-a desfasurat în prezenţa comisiei de concurs şi a studenţilor anului ....., 

gr. ...., la data de….., ora ........., sala ......, cu tema: ..................................... 

 



 45 

Anexa 10 
Model fişă de verificare a îndeplinirii criteriilor pentru profesor 

universitar/conferenţiar universitar conform Ordinului MECTS nr. 6560/2012, 

pentru Comisia Științe Juridice 

 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti 

Facultatea: ....................................... 

Departament: ........................................ 

Poziţia postului în statul de funcţii: .........  

Funcţia: profesor universitar/conferenţiar universitar 

Disciplinele din planul de învățământ: ............................. 
Domeniul fundamental: .............................. 

Domeniul ştiinţific: ....................... 

 

F I S A  D E  V E R I F I C A R E  

a punctajului pentru postul de  

PROFESOR UNIVERSITAR/CONFERENŢIAR UNIVERSITAR 

 

Post publicat în „Monitorul oficial al României”, partea a III-a, nr. ......... din .................. 

 

Candidat: .........................                 

 

 
Denumirea 

indicatorului 
Punctaj  Elementul pe care se acordă punctajul 

I1 
Cărţi de autor/ 

 Cărţi realizate în 

colectiv  

…. 

 

 

I. Cărţi de autor publicate la o editură cu prestigiu recunoscut  

Exemplu 

1) Popescu Ion, Dreptul ......., Editura ................., Bucureşti, 2012, 300 

p., ISBN.......................... 

2) .......... ediţia a II a 
3) ............ 

 

Punctaj pentru cărţi de autor/coautor se calculează proporţional cu 

contribuţia respectivă – dovedită) : 10 x … + 5 x ... (coautor ½)    = 

……….. 

Total: …….. puncte 

 

I2 

Articole/studii care 

reprezintă contribuţii 
in extenso, publicate 

ca unic autor/coautor 

în reviste ISI având un 
scor relativ de 

influenţă s 

.. 

                                       1+18+s 

(coautor se calculează proporţional cu contribuţia respectivă – 

dovedită) 

I3 

 

Articole/studii, care 
reprezintă contribuţii 

in extenso, publicate 

ca unic autor/coautor 
în reviste ştiinţifice cu 

prestigiu recunoscut în 

…. 

1) Popescu Ion, Dreptul de proprietate, în „Revista .........”, nr. ../2012, 
ISSN ......., indexare CEEOL., ...... 

2) ................ 
. 
. 

. 
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domeniul ştiinţelor 

juridice sau indexate 

de baze de date 

internaţionale 
recunoscute 

20) 

Punctaj : 1 x  20 = 20 

 

Total = 20 puncte 

(coautor se calculează proporţional cu contribuţia respectivă – 

dovedită) 

I4 

Capitole de carte, 

studii în volume 
colective ale 

conferinţelor care 

reprezintă contribuţii 
in extenso, publicate 

ca unic autor/coautor 
la edituri cu prestigiu 

recunoscut în 

domeniul ştiinţelor 

juridice 

… 

 

1) Popescu Ion, Dreptul ......, în Vasile ........, Ionescu ..... (coord.), 
„Forţa ..............”, Editura ..................., Bucureşti, 2012, pp. 250-280, 

ISBN .......................... 

2) ................. 
3) ............... 

4) ....................... 

 

 

Punctaj 1 x 1 x 4 = 4 

Total  = 4 puncte 

I.. 

Citări ale publicaţiilor 

candidatului în cărţi, 

capitole de cărţi sau 
volume 

....... 

1) Popescu Ion, The………, în „Studii..........”, nr. ../201.., p. ...-....., citat 

în IONESCU ..., ,  The .......,  publicat în „.............”, Editura ............, 

Bucureşti, 201.., ISBN............, p. ....... 

Ex. 0,2 x 1,5 = 0,3 p. 

I… 

Editor al unei reviste 

editate în străinătate 
care este indexare ISI 

sau indexare de o bază 

de date internaţională 
recunoscută 

.... Titlul lucrării, Editura ......., oraș, anul publicării, nr. pagini, ISSN ..... 

I… 

Editor de volume 

publicate la edituri de 
prestigiu recunoscut 

..... 

Dreptul comercial, Editura ............, Bucureşti, 201...., 250 p., ISBN 

............. 

 

Punctaj 1 x 3 = 3 

Total  = 3 puncte 

I... 

Organizator de 
conferinţe 

naţionale/internaţional

e 

.... 
1) Conferinţa .............. „.....................”; ediţia .........., organizatori ......., 

oraș, stat, data. 

I.. 
Proiect de cercetare 

naţional/internaţional 
..... Toate datele privind proiectului conform contractului 

I… 
Moderator la 

conferinţe naţionale 

sau internaţionale  
… 

1) Conferința „...............................”; organizator, oraș, stat, data 

Punctaj: …. 

 

Total = … puncte 

 

 

Se procedează la fel la 

toţi indicatorii 

prevăzuţi in 
standardele Conmisiei 

Ştiinţe Juridice 

  

Total puncte: ....... 

 
 


