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Metodologia 
de desfășurare a concursului pentru funcția de 

director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) 
din cadrul IOSUD – Universitatea din Pitești  

 
Prezentul regulament este elaborat în baza: 
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 cu privire la studii universitare de doctorat  

cap III, secţiunea 12);  
• HG nr. 134 din 02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681 din 2011, publicat în M.O. nr.182 din 
10 martie 2016; 

• Ordinului  MECS  nr.6560/2015  privind  standardele  minimale  necesare ș i  
obligatori i  pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare; 

• Ordinului  MECS  nr. 3121 din 27.01.2015 privind organizarea și desfășurarea 
procesului de obținere a atestatului de abilitare;  

• Regulamentul  de  organizare  și  desfăşurare a  studiilor  universitare de  doctorat  în 
• Universitatea din Piteşti; 
• Carta Universităţii din Piteşti. 

 
Art.1. Directorul CSUD este membru de drept al CSUD al Universităţii din Piteşti și 

este numit în urma unui concurs organizat de Universitatea din Piteşti. Mandatul de   

Director al CSUD este de 4 ani. Funcţia de director CSUD este asimilată funcţiei de 

prorector. 

 

Art.2. Metodologia de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director 

CSUD trebuie să respecte prevederile HG nr. 134 din 02.03.2016 pentru modificarea și 

completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681 din 2011, 

publicat în M.O. nr.182 din 10 martie 2016, Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale 

și a Regulamentului de organizare și desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din 

Universitatea din Piteşti. 

 

Art.3. Metodologia de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director 

CSUD este propusă de Comisia pentru activități de cercetare a Senatului Universitatii din 

Piteşti și aprobată de Senatul  Universitatii din Piteşti. Principalele etape ale desfășurării 

concursului pentru ocuparea postului de director CSUD sunt: 

1. Etapa de informare a scoaterii la concurs a postului de Director CSUD conform Art.4; 

2. Intocmirea dosarului de concurs pentru ocuparea postului de Director al CSUD conform 

Art.9; 

3. Constituirea Comisia de concurs pentru analiza activității candidaților la funcția de 

Director CSUD; 
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4. Analiza dosarelor de concurs pentru funcția de Director CSUD; 

5. Decizia Rectorului Universității din Pitești pentru ocuparea funcției de Director CSUD. 

 
Art.4. Publicarea anunţului privind organizarea concursului de ocupare a funcţiei de 

director al CSUD UPit seface cu cel puţin o luna înainte de data limită pentru înscrierea 

candidaţilor. Anunţul se publică: 

a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al Universităţii din Piteşti; 

b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Naționale și Cercetării 

Științifice, prevăzut de art. 295 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; 

c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; 

d) în mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web 

specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea. 

 

Art.5. După apariţia în Monitorul Oficial a anunţului de organizarea a concursului, rectorul 

Universităţii din Piteşti stabileşte perioada de înscriere a candidaţilor la concurs: aceasta începe 

în ziua publicării anunţului în Monitorul Oficial și se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea 

desfășurării concursului. 

 

Art.6 . Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie 

din afara Universitatii din Piteşti, din țară și/sau din străinătate. Obligatoriu, cel puţin un 

membru al comisiei de concurs are, la data publicării în Monitorul Oficial al României 

Partea a III-a a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, un contract de muncă cu o 

instituţie de învăţământ superior şi/sau de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale si cercetării ştiinţifice elaborat conform 

art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. Președintele comisiei de concurs este 

reprezentantul legal al IOSUD (Rector) sau o persoană numită de acesta. Componența 

comisiei este propusă de Prorectorul pentru Cercetarea Științifică și Competitivitate. 

 

Art.7 . Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau 

în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 

III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

1/2011. Preşedintele comisiei poate admite votul prin corespondenţă numai în cazul în care un 

membru al comisiei nu poate să fie prezent la data susţinerii concursului, în special dacă 



5  

membrul comisiei este din străinătate. Membrul comisiei absent poate participa în comisia de 

concurs prin conferință/videoconferință. 

 

Art. 8. La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai 

persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi 

obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei nationale si cercetării stiintifice, potrivit art. 219 alin. (1)  lit.  

a) din Legea nr.1/2011. 

 

Art.9. În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD, 

candidatul întocmeşte un dosar ce conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD, semnata de 

candidat și însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor 

prezente în dosar; 

b) curriculum vitae în limbile română și engleză; 

c) copia legalizată a diplomei de doctor; 

d) copia legalizată a atestatului pentru conducerea de doctorat; 

e) lista de publicaţii ISI, citări și de contracte de cercetare în limbile română și engleză; 

f) lista tezelor de doctorat conduse menţionând, în cazul doctoratelor în cotutelă, instituţia 

parteneră și conducătorul de doctorat; 

g) Fişa de calculul privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii, în domeniul de 

specializare a candidatului, pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a 

postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale si cercetării ştiinţifice, potrivit 

art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 și Ordinului  MECS  nr. 6560/2015  privind  

standardele  minimale  necesare ș i  obligatori i  pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările 

ulterioare; 

h) Proiect de dezvoltare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea din Piteşti;  

i) copia cărţii de identitate. 

 

Art.10. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcţia de Director CSUD. 

Comisia de concurs va analiza dosarele candidaţilor considerând următoarele criterii: 
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a) Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică (număr articole publicate în reviste 

cotate ISI, cărţi, brevete) - 40%; 

b) Rezultatele obținute în activitatea de conducere de doctorat și managementul activității 

didactice și de cercetare - 20%: 

- Teze de doctorat finalizate, cu validarea titlului; 

- Contracte de cercetare ştiinţifică, naţionale şi internaţionale; 

- Coordonarea unor structuri academic si/sau de cercetare (departamente, facultăţi, 

consilii, agenţii, etc.). 

c) Experienţa si rezultate obţinute in managementul şcolilor si programelor de studii doctorale – 

15%: 

- Activitatea în managementul programelor si proiectelor doctorale și postdoctorale, 

naţionale si internaţionale; 

- Participarea in organisme internaţionale de coordonare a studiilor doctorale. 

d) Recunoaşterea în comunitatea academică - 15%: 

- Membru în asociaţii profesionale naţionale; 

- Membru în asociaţii profesionale internaţionale; 

- Membru în CNATDCU, CNCS, ARACIS, etc. 

e) Resurse financiare atrase pentru cercetarea ştiinţifică sau dezvoltarea Şcolilor Doctorale - 

10%: 

- Fonduri atrase prin proiecte de cercetare naţională/internaţională, fonduri private sau 

contracte de cercetare cu angajatori economici;(in ultimii 5 ani); 

- Fonduri atrase prin proiecte POSDRU de dezvoltare a programelor doctorale şi post-

doctorale (in ultimii 5 ani). 

 

Art.11. Analiza dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director CSUD se va realiza 

de către Comisia de concurs pe baza criteriilor formulate. Comisia de concurs propune 

ocuparea funcţiei de Director CSUD. În baza deciziei comisiei de concurs, prin care candidatul 

este declarat admis, rectorul Universităţii din Piteşti încheie cu persoana desemnată un contract 

de management pe o perioadă de 4 ani. 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti în data de ......... 


