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HOTARARE Nr. 883 
privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de concurs  
pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din  

invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011 
  
  
  
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 
  
   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
  
   Art. I. - Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata 
prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 26 mai 2011, cu modificarile 
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
   1. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
   "(7) In situatia in care un candidat detine elemente care pot 
demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul 
poate formula contestatie in termen de 3 zile lucratoare de la 
comunicarea rezultatului. Contestatia se formuleaza in scris, se 
inregistreaza la registratura institutiei de invatamant superior si se 
solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor." 
   2. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
   "(2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care: 
   a) sunt soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu 
unul sau mai multi candidati; 
   b) sunt angajate in aceeasi institutie cu un candidat care detine o 
functie de conducere si sunt subordonate ierarhic candidatului." 
   3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   "Art. 8. - Ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe perioada 
nedeterminata se realizeaza prin concurs public, organizat de 
institutia de invatamant superior in conformitate cu prevederile 
prezentei metodologii, ale metodologiei proprii si cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare." 
   4. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   "Art. 18. - (1) Pentru obtinerea avizului compartimentului juridic 
al institutiei de invatamant superior, fiecare dosar trebuie sa 



cuprinda rezolutia cu privire la verificarea informatiilor din fisa de 
verificare prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. e). Aceasta rezolutie 
este stabilita de catre o comisie sau un consiliu stiintific numit(a) 
prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administratie. 
   (2) Indeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de 
prezentare la concurs este certificata prin avizul compartimentului 
juridic al institutiei de invatamant superior, in baza rezolutiei de la 
alin. (1) si a altor documente necesare inscrierii la concurs. 
   (3) Avizul este comunicat candidatului in maximum 48 de ore de la 
emiterea sa, dar cu minimum 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii 
primei probe a concursului." 
   5. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   "Art. 20. - (1) Comisia de concurs evalueaza candidatul din 
perspectiva urmatoarelor aspecte: 
   a) relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului; 
   b) capacitatea candidatului de a indruma studenti sau tineri 
cercetatori; 
   c) competentele didactice ale candidatului; 
   d) capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si 
rezultatele sale catre mediul economic sau social ori de a populariza 
propriile rezultate stiintifice; 
   e) capacitatea candidatului de a lucra in echipa si eficienta 
colaborarilor stiintifice ale acestuia, in functie de specificul 
domeniului candidatului; 
   f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-
dezvoltare; 
   g) experienta profesionala a candidatului in alte institutii decat 
institutia organizatoare de concurs. 
   (2) Comisia de concurs are obligatia de a verifica si constata 
indeplinirea de catre candidat a standardelor minimale nationale." 
   6. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu 
urmatorul cuprins: 
   "Art. 221. - (1) In vederea stabilirii componentei comisiilor de 
solutionare a contestatiilor se parcurge aceeasi procedura ca la 
stabilirea componentei comisiei de concurs. 
   (2) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de 
solutionare a contestatiilor. 
   (3) In urma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de 
solutionare a contestatiilor este numita prin decizie a rectorului." 
   7. La articolul 23 alineatul (10), litera c) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
   "c) un cadru didactic titular in universitate specialist in domeniul 
postului sau intr-un domeniu apropiat, delegat in acest scop prin votul 
consiliului departamentului, respectiv al consiliului facultatii, care 
organizeaza concursul." 
 
   Art. II. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei hotarari, institutiile de invatamant superior elaboreaza 
Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, 
denumita in continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor 
metodologiei-cadru prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 
457/2011, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta hotarare. Metodologia proprie este 
aprobata de catre senatul universitar si publicata pe site-ul web al 
institutiei de invatamant superior. 
  
  



PRIM-MINISTRU 
VASILICA-VIORICA DANCILA 

  
                 Contrasemneaza: 

                 Ministrul educatiei nationale, interimar, 
                  Rovana Plumb 

                  p. Ministrul muncii si justitiei sociale, 
                  Mergeani Nicea, 
                 secretar de stat 

  
  
  
   Bucuresti, 9 noiembrie 2018. 
   Nr. 883. 
  
 


