
 

 

METODOLOGIE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE 
DIRECTOR AL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE D OCTORAT 
(CSUD) DE LA IOSUD - UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRIC OLE SI MEDICINA 
VETERINARA "DIN CLUJ-NAPOCA  

 
 
 

1. SCOP 

 Scopul acestei Metodologii este de a descrie etapele, criteriile şi responsabilităţile 

care stau Ia baza organizării şi derulării concursului public pentru funcţia de Director CSUD 

din cadrul lOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  
 

2.  DISPOZITII GENERALE  
 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară concursul pentru 

ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat la Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru perioada 2012/2016 şi este 

elaborat în temeiul următoarelor documente: 

� Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

� Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/iunie 2011 publicat în MO / p. I nr. 

551/03.08.2011); 

� Carta Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;  

� Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul 

USAMV. 

� Lista universităţilor şi institutelor de cercetare din străinătate (OMECTS 

3158/31.01.2012) recunoscute de către MECTS; 

� OMECTS 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile 

ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - 

Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare;  

� Decizii ale Consiliului de Administraţie. 



 

 

3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
> 

 Funcţia de Director al CSUD din cadrul lOSUD Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  este asimilată funcţiei de prorector. Directorul CSUD 

este numit de către reprezentantul legal al lOSUD (Rector) ca urmare a câştigării concursului 

public organizat de către USAMV CJ pentru perioada mandatului 2012-2016. 

 3.1. Etapa de informare a candidaţilor pentru funcţia de Director CSUD 

 Anunţul privind organizarea concursului public pentru funcţia de Director al CSUD 

pentru legislature 2012-2016 , se publică după cum urmează: 

a) Ia loc vizibil pe pagina principală a USAMV CJ (www.usamvcluj.ro)  

b) pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

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

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

d) prin publicarea într-un cotidian local / naţional de mare circulaţie. 

e) Calendarul de organizare a concursului de ocupare a postului de director al CSUD 

din USAMV CN este stabilit de Rector şi afişat pe site-ul Universităţii. 

3.2. Depunerea  dosarului de concurs a candidatului pentru ocupare postului de 

Director al CSUD 

 La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai 

persoane care au dreptul de a conduce doctorate in domeniile  agronomie, horticultur ă, 

biotehnologii, zootehnie, medicin ă veterinar ă,  şi care îndeplinesc standardele 

minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abili tare, în vigoare Ia data 

publicării în Monitorul Oficial al României a scoaterii Ia concurs a postului, aprobate prin 

Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 Dosarul de concurs va con ţine urm ătoarele documente : 

- Cererea de înscriere Ia concurs; 

- CV (în extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare ştiinţifică, 

didactică, colaborările internaţionale şi naţionale, activitatea de conducere de doctorat, 

numărul de teze finalizate, experienţa în management universitar, reprezentarea în comisii 

de interes naţional / internaţional; 

- Lista de lucrări (articole, cărţi, brevete, proiecte de cercetare, etc), conform articolului 

3.3. 

- Copii legalizate după actele de studii, certificate relevante (studii universitare şi post 

universitare programe de doctorat, studii post-doctorale, Ordinul MECTS prin care a obţinut 

dreptul de conducere de doctorat, etc.); 



 

 

- Fişa de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare –dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniul in care candidatul are 

dreptul de a conduce doctorate ( modelul acestei fişe este stabilit prin Ordinele MECTS 

nr.4478 din anul 2011, menţionate la Art.1): 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale şi 

obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare. 

- Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind situaţiile de incompatibilitate 

prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

- Documentele vor fi semnate olograf de către candidat. 

- Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al 

universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat candidatului in 

maximum 48 de ore de la emiterea sa de către Biroul de Resurse Umane al universităţii , dar 

nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării concursului. 

- Dosarul de concurs se depune Ia Registratura Universităţii de Ştiinţe Agricole si 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca până Ia data de  3 septembrie 2012. 

3.3.Lista completă de lucrări este structurată astfel: 

 a. lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante 

pentru realizările profesionale proprii; 

 b. teza sau tezele de doctorat; 

 c. brevetele de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală; 

 d. cărţi şi capitole in cărţi; 

 e. articole/studii in extenso, publicate in reviste din fluxul ştiinţific internaţional 

principal; 

 f. publicaţii in extenso, apărute in lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate; 

 g. alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice; 

3.4. Comisia de concurs pentru analiza activităţii candidaţilor Ia funcţia de Director 

CSUD. 

a) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care cel puţin 3 sunt din afara 

instituţiilor componente ale IOSUD, din ţară şi din străinătate. 
b) 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 Ia data publicării concursului în Monitorul Oficial al 

României.  

c) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale pentru membrii comisiei de concurs va 

fi realizată Ia nivelul rectoratului USAMV. 



 

 

d) Comisia de concurs va fi formată în conformitate cu cerinţele enumerate anterior din: 

doi, membri din cadrul USAMV CLUJ NAPOCA, doi membri de Ia universităţi româneşti de 

prestigiu (clasificate ca universităţi de cercetare avansate şi educaţie) şi un membru de Ia o 

universitate de prestigiu din străinătate (din lista cuprinsă în Ordinul 3158/31.01.2012).  

e) Unul din membrii comisiei din partea USAMV CN, va fi numit de către Rector, ca şi  

preşedinte al comisiei. 

f) Comisia de concurs analizează dosarul după criteriile prevăzute la articolul 3.5.  

g) Comisia de concurs se va numi prin Decizie a Rectorului cu cel puţin 10 zile înainte 

de expirarea termenului de înscriere a candidaţilor. 

3.5. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcţia de Director CSUD. 

Comisia de concurs va analiza dosarele candidaţilor considerând cel puţin următoarele 

criterii: 

a) Rezultatele ob ţinute în activitatea de cercetare ştiin ţific ă, articole publicate în 

reviste cotate ISI, volume ISI proceedings,  conform standardelor minimale 

prevazute de OMECTS 4478/23.06.2011, reviste BDI, c ărţi, brevete, realiz ări supuse 

dreptului de autor, produse cu impact socio – econo mic. -Pondere 30 %. 

b) Rezultate ob ţinute în activitatea de conducere de doctorat şi management ale 

Şcolilor Doctorale - Pondere 30 % 
 

- numărul de teze de doctorat finalizate; 

- activitatea în cadrul Şcolilor Doctorale sau în proiecte de susţinere a activităţii 

acestora; 

- atragerea de tineri cercetători drd. / post-doc; 

- implicarea în organizarea de manifestări ştiinţifice ale Şcolilor Doctorale. 

c) Recunoa şterea în comunitatea academic ă - Pondere 20 % 

- profesor invitat; 

- lucrări / prelegeri Ia conferinţe (Key - note speaker); 

- citări în reviste cotate ISI (cu excepţia autocitărilor); 

- membru al Academiei Române, membru al academiilor de renume sau din 

străinătate; 

- membru în comisiile de interes naţional (CNATDCU, CNCS). 

d) Resurse financiare atrase pentru cercetarea ştiin ţific ă sau dezvoltarea 

Şcolilor Doctorale - Pondere 20 % 

- fonduri atrase prin proiecte de cercetare naţională / internaţională , fonduri 

private sau contracte de cercetare cu angajatori economici; 

- fonduri atrase prin proiecte POSDRU de dezvoltare a programelor doctorale şi 

post-doctorale . 

 



 

 

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

de către Comisia de concurs pe baza criteriilor formulate. Pentru fiecare criteriu se vor 

acorda note de Ia 0 până Ia 10, nota finală fiind media ponderata a notelor acordate de 

fiecare membru. 

3.7.Media de concurs reprezintă media aritmetica a notelor finala acordate de membrii 

comisiei. Candidaţii vor fi ierarhizaţi pe baza acestei analize şi se va încheia un proces 

verbal privind rezultatul concursului şi recomandarea comisiei de concurs privind ocuparea 

funcţiei de Director CSUD. 

3.8. In cazul în care nici o persoană nu îndeplineşte criteriile de participare la concurs sau nu 

a obţinut minim nota 8 (opt) sau 80 puncte, procedura se repetă în cel mult 45 de zile de la 

finalizarea concursului.  

 
3.9. Candidaţii pot să conteste in scris in ziua de 6 septembrie  rezultatul concursului, prin 

Registratura universităţii, în intervalul orar 08,00 – 15,00. Contestaţiile se soluţionează în 

termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a acestora de comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, alcătuită din Prorectorul Departamentului de Asigurare a Calităţii 

şi alti doi membri ai Senatului universitar, numiţi prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. 

 

3.10. Calendarul concursului va fi stabilit după publicarea postului în Monitorul Oficial al 

României, partea a III-a.  

 

3.11.Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universităţii Ştiinţe Agricole si 

Medicina Veterinara  din data de  28 mai 2012. 

 

4. Numirea Directorului CSUD 

In baza Deciziei Comisiei de concurs, reprezentantul legal al lOSUD (Rectorul USAMV CJ) 

va încheia cu persoana desemnată un contract de management pe perioada legislaturii 

2012-2016 ce va include atribuţiile, drepturile şi obligaţiile specifice ale Directorului CSUD. 
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