
-1- 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA "OVIDIUS"  DIN CONSTANŢA 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanta 
Tel./Fax: 40-241- 606424, 0722238060 
E-mail: ezaharescu@univ-ovidius.ro 
Webpage: www.math.univ-ovidius.ro 

 
 

Metodologia  
Facultăţii de Matematică şi Informatică pentru ocuparea posturilor didactice pe 

perioadă nedeterminată 
 

Cadrul legal 

Prezenta metodologie a fost elaborată în baza următoarelor dispoziţii legale: 
 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 457/2011, privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior; 
- Ordinul MECTS nr.5310/2012 pentru recunoaşterea drepturilor cadrelor didactice care deţin titlul 

de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea 
ocupării unor posturi în învăţământul superior; 

- Ordinul MECTS 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Carta Universităţii „Ovidius” din Constanţa; 
- Regulamentul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată în 

Universitatea Ovidius din Constanţa”. 
 
Art.1. Dispoziţii generale 
Metodologia proprie pentru ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice 
vacante din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică din Universitatea „Ovidius” din Constanţa 
are la bază „Regulamentul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă 
nedeterminată în Universitatea “Ovidius” din Constanţa” şi aduce acestuia doar completări specifice 
domeniilor ştiinţifice Matematică, Informatică şi Ştiinţa Calculatoarelor.  
 
Art. 2. Criteriile minimale ale Facultăţii de Matematică şi Informatică 

 Metodologia proprie completează Art. 13 şi Art. 14 din „Regulamentul de ocupare a posturilor 
didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea “Ovidius” din Constanţa” cu 
următoarele condiţii minimale: 

…………………………………………………..………………………………………………... 
„Art. 13 (1): Pentru funcția de conferențiar universitar angajat pe perioadă nedeterminată, 
trebuie ca cel puțin două lucrări științifice să fie publicate în jurnale de specialitate cotate ISI cu 
un scor relativ de influenta strict pozitiv.” 
…………………………………………………..………………………………………………... 
„Art. 14 (1): Pentru funcția de profesor universitar angajat pe perioadă nedeterminată, trebuie 
ca cel puțin patru lucrări științifice să fie publicate în jurnale de specialitate cotate ISI cu un scor 
relativ de influenta strict pozitiv.” 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Art. 3. Grilele de punctaj ale Facultăţii de Matematică şi Informatică  
Grilele de punctaj specifice sunt preluate din “Ordinul MECTS Nr. 6560/ 20 .12.2012 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare”, respectiv:  
ANEXA 1  (COMISIA MATEMATICĂ) 
ANEXA 2  (COMISIA INFORMATICĂ) 
ANEXA 15  (COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA 

SISTEMELOR) 
 

Art. 4. Desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/cercetare în Facultatea de 
Matematică şi Informatică   

Metodologia proprie completează Art. 9 din „Regulamentul de ocupare a posturilor didactice şi de 
cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea “Ovidius” din Constanţa” astfel: 

……………………………………………………………………………..………………… 
„Art. 9:  
Comisia de concurs va conține pentru postul de profesor cel puțin 2 membri conducători de 
doctorat sau abilitați. 
Comisia de concurs va conține pentru postul de conferențiar cel puțin un membru conducător de 
doctorat sau abilitat. 
Comisia de concurs va conține pentru postul de lector universitar cel puțin 2 membri 
conferențiari/profesori.” 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică  
din data de 15 decembrie 2014 şi intră în vigoare după data aprobării în Senatul Universităţii Ovidius 
din Constanţa. 
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