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REGULAMENT
de desfășurare a concursului pentru funcția de Director al Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD - Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Articolul 1. Dispoziții generale

(1) Scopul acestui regulament este de a descrie etapele, criteriile și responsabilitățile care stau la 
baza organizării și derulării concursului public pentru funcția de Director CSUD din cadrul 
IOSUD - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

(2) Prezentul Regulament stabilește principiile și condițiile după care se desfășoară concursul 
pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat la 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pentru perioada 
2020-2024 și este elaborat în temeiul următoarelor documente:
a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011 publicat în Monitorul Oficial al 

României, partea I-a, nr. 551/3.08.2011), cu modificările și completările ulterioare;
c) Carta Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
d) Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul USAMV 

Cluj-Napoca;
e) Ordinul MECS Nr. 3751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare 

la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul 
instituțiilor din sistemul național de învățământ superior.

f) Ordinul 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior;

Articolul 2. Descrierea activității

(1) Funcția de Director al CSUD din cadrul IOSUD Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca este asimilată funcției de prorector. Directorul CSUD este numit de 
către reprezentatul legal al IOSUD (Rector) ca urmare a câștigării concursului public organizat 
de către USAMV Cluj-Napoca pentru perioada/mandatul 2020-2024.

Articolul 3. Etapa de informare a candidaților pentru funcția de Director CSUD

(1) Anunțul privind organizarea concursului public pentru funcția de Director al CSUD pentru 
legislatura 2020-2024, se publică după cum urmează:
a) La loc vizibil pe pagina principală a USAMV Cluj-Napoca (www.usamvcluj.ro)
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b) Pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației și Cercetării, prevăzut de art. 
295, alin (3) din Legea nr. 1/2011;

c) în Monitorul Oficial al României, partea a IlI-a;
d) Prin publicarea într-un cotidian local/național de mare circulație;
e) Calendarul de organizare a concursului de ocupare a postului de director al CSUD din 

USAMV Cluj-Napoca și comisia de concurs este stabilită de Rector și vor fi afișate pe 
pagina principală a USAMV Cluj-Napoca.

f) Regulamentul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de director al CSUD din 
USAMV Cluj-Napoca este aprobat de Senatul universității și se afișează pe site-ul USAMV 
Cluj-Napoca.

Articolul 4. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților pentru ocuparea postului 
de Director al CSUD

(1) La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai persoane 
care au dreptul de a conduce doctorate în domeniile agronomie, horticultura, biotehnologii, 
zootehnie, medicină veterinară, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală și 
care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în 
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a scoaterii la concurs a postului.

(2) Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) Cererea de înscriere la concurs;
b) CV (zn extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare științifică, 

didactică, colaborările internaționale și naționale, activitatea de conducere de doctorat, 
experiența în management universitar, reprezentarea în comisii de interes național / 
internațional;

c) Copii certificate conform cu originalul după actele de studii, certificate relevante (studii 
universitare și postuniversitare, programe de doctorat, stagii post-doctorale, Ordinul MEC 
prin care a obținut dreptul de conducere de doctorat, atestatul de abilitare etc.). Actele de 
studiu vor fi prezentate în original și copie secretarului șef universitate pentru certificare 
conform cu originalul;

d) Fișa de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământului superior, a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniul în care candidatul are 
dreptul de a conduce doctorate (modelul acestei fișe este stabilit prin Ordinul MEN 
6129/20.12.2016);

e) Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii 
pentru acordarea atestatului de abilitare în domeniul în care are calitatea de conducător de 
doctorat;

f) Declarație pe proprie răspundere a candidatului privind situațiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

g) Proiect managerial pentru funcția de director CSUD.

(3) Documentele vor fi semnate olograf de către candidați.
(4) îndeplinirea condițiilor de înscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al universității și 

al Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării, pe baza verificării documentelor din dosar.
(5) Avizul este comunicat candidatului cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării concursului.

Articolul 5. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de Director al CSUD
(1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care cel puțin 3 sunt din afara IOSUD, din 

țară și din străinătate.
(2) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în 

străinătate, și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului 
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de abilitare, în domeniul specific de activitate, în vigoare la data publicării concursului în 
Monitorul Oficial al României.

(3) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale pentru membrii comisiei de concurs va fi 
realizată la nivelul rectoratului USAMV Cluj-Napoca.

(4) Comisia de concurs va fi formată în conformitate cu cerințele enumerate anterior din: 2 membri 
din cadrul USAMV Cluj-Napoca, 2 membri de la universități românești de prestigiu sau din 
academii de profil și 1 membru de la o universitate de prestigiu din străinătate.

(5) Unul din membrii comisiei din partea USAMV Cluj-Napoca va fi numit președinte al comisiei, 
de către Rector.

(6) Comisia de concurs analizează dosarul după criteriile prevăzute la articolul 3.5.
(7) Comisia de concurs se va numi prin Decizia Rectorului la un interval de 10 zile de la 

publicarea concursului în Monitorul Oficial al României, partea IlI-a.

Articolul 6. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcția de Director 
CSUD:

(1) Comisia de concurs va analiza dosarele candidaților considerând cel puțin următoarele criterii:
a) Rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică, articole publicate în reviste 

cotate ISI, volume ISI proceedings, conform standardelor minimale prevăzute de Ordinul 
MEN 6129/20.12.2016, reviste BDI, cărți, brevete, realizări supuse dreptului de autor, 
produse cu impact socio-economic; experiența și rezultatele din activitatea de conducere 
de doctorat - pondere 20%;

b) Organizarea de manifestări științifice naționale/intemaționale - pondere 10%;
c) Prestigiul profesional/științific - pondere 25%: profesor invitat; lucrări/prelegeri la 

conferințe (Key - note speaker); citări în reviste cotate ISI (cu excepția autocitărilor); 
indice HIRSCH; membru în societăți științifice naționale și internaționale.

d) Resurse financiare atrase pentru/prin cercetarea științifică - pondere 15%: fonduri atrase 
prin proiecte de cercetare națională/intemațională, fonduri private sau contracte de 
cercetare cu angajatorii economici;

e) Plan managerial pentru funcția de director CSUD - pondere 30%: planul managerial.

Articolul 7. Analiza dosarelor de concurs

(1) Pentru ocuparea funcției de Director CSUD se va realiza de către Comisia de concurs, pe baza 
criteriilor formulate, cu prezența directă sau prin mijloace electronice (teleconferință, raport 
trimis prin email, altele).

(2) Pentru fiecare criteriu se vor acorda note de la 0 până la 10, nota finală fiind media ponderată a 
notelor acordate de fiecare membru.

(3) Media de concurs reprezintă media aritmetică a notelor finale acordate de membrii comisiei.
(4) Candidații vor fi ierarhizați pe baza acestei analize și se va încheia un proces verbal privind 

rezultatul concursului și recomandarea comisiei de concurs privind ocuparea funcției de 
Director CSUD.

(5) în cazul în care nici o persoană nu îndeplinește criteriile de participare la concurs sau nu a 
obținut minim nota 8 (opt), procedura se repetă în cel mult 45 de zile de la finalizarea 
concursului.

(6) Candidații contesta în scris desfășurarea concursului, prin Registratura universității, în 
intervalul orar 800-1200.

(7) Contestațiile se soluționează în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a 
acestora de comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia Rectorului.

(8) Calendarul concursului este anexă la prezentul regulament.
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Articolul 8. Numirea Directorului CSUD

(1) în baza Deciziei Comisiei de concurs, reprezentantul legal al IOSUD (Rectorul USAMV Cluj- 
Napoca) va încheia cu persoana desemnată un contract de management pe perioada mandatului 
2020-2024, care va include atribuțiile, drepturile și obligațiile specifice ale directorului CSUD.

Articolul 9. Dispoziții finale

(1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 11 
martie 2020, Hotărârea nr. 5409/11.03.2020 și în ședința Senatului USAMVCN din data de 11 
martie 2020, Hotărârea nr. 5451/11.03.2020.
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Anexa 1

Calendarul de desfășurare a concursului pentru funcția de Director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD — Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

• 10.03.2020- publicarea anunțului pe siteul universității
• 11.03.2020 - aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului de către Senatul

universității;
• 04.05.2020 - 11.05.2020 - depunerea dosarelor de concurs la Registratura 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
• 13.05.2020 - comunicarea candidaților a acceptării dosarului de concurs;
• 14.05.2020, începând cu ora 10 - concursul pentru funcția de director CSUD;
• 15.05.2020, orele 8-10 - contestații la concurs;
• 15.05.2020, ora 12 - validare în Senatul Universității.

‘^ducatz% Rector, ~
Prof^f^Gomel CĂTOI
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