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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 
METODOLOGIE 

de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat de la IOSUD – 
Universitatea din Craiova (CSUD-UCV) şi de organizare a concursului public pentru numirea 

directorului CSUD-UCV 
 

Art.1. (1) Universitatea din Craiova (numită în continuare UCV) este acreditată de către 
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice  (numit în continuare MENCS) ca 
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (numită în continuare IOSUD-
UCV). 
(2)  Activitatea IOSUD-UCV este coordonată de un Consiliu pentru studiile universitare de 
doctorat, denumit în continuare CSUD-UCV. Consiliul este condus de un director al CSUD-
UCV. 
(3) Atribuţiile manageriale ale directorului CSUD-UCV şi responsabilităţile CSUD-UCV, 
precum şi relaţiile cu alte compartimente ale Universităţii din Craiova sunt precizate prin 
Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al IOSUD-UCV. 
 

Art.2. (1) Dispoziţiile prezentei Metodologii se referă la modalitatea şi criteriile care stau la 
baza  organizării concursului public pentru numirea directorului CSUD-UCV, precum şi a 
desemnării membrilor CSUD-UCV. 
(2) Dispoziţiile Metodologiei au în vedere prevederile:  

• Legii Educației Națíonale nr.1/2011,  
• HG nr.681/2011 privind  Codul studiilor universitare de doctorat, publicată în M.O. al 

României,  cu modificarile aduse prin  H.G. Nr. 134/2015,  
• Regulamentului IOSUD-UCV de organizare și desfășurarea a  studiilor universitare 

de doctorat,  
• Cartei UCV 
• OMECS nr. 6560/2012  privind aprobarea standardelor minimale necesare și 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare,  

• OMEN nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor 
3,5,9,18,19,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 și 35 la Ordinul MECTS nr. 6560/2012, 
Ordinul MENCS 3121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de 
obținere a atestatului de abilitare 

Art.3. (1) CSUD-UCV este alcătuit din 7 membri, desemnaţi din rândul conducătorilor de 
doctorat afiliaţi IOSUD-UCV, studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din UCV, 
precum şi din rândul unor personalităţi ştiinţifice din afara IOSUD-UCV, din ţară sau din 
străinătate.  
(2) Membrii CSUD–UCV desemnaţi din rândul cadrelor didactice universitare sau 
cercetătorilor trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat şi să îndeplinească 
standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, standarde în 
vigoare la data desemnării lor ca membrii ai CSUD-UCV, aprobate prin ordin al MENCS, 
potrivit Art.219 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 1/2011 sau să aibă atestatul de abilitare acordat 
de MENCS. 
(3) Directorul CSUD-UCV este membru de drept al CSUD-UCV. Un membru al CSUD-
UCV este ales prin vot universal, direct şi secret de către conducătorii de doctorat din cadrul 
şcolilor doctorale din UCV. Un membru al CSUD-UCV este un student-doctorand, ales prin 
vot universal, direct şi secret al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din UCV. 
Ceilalţi 4 membri (dintre care un student-doctorand) ai CSUD-UCV sunt numiţi de către 
rectorul UCV, după încheierea și validarea alegerilor,  astfel încât în structura CSUD-UCV 
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să fie respectat principiul reprezentativității domeniilor de doctorat fundamentale de 
ierarhizare în care IOSUD-UCV este acreditată  (Matematică și Științe ale Naturii, Științe 
inginerești, Științe Sociale, Științe umaniste și arte). 
Art.4. (1) Alegerilor pentru ocuparea locurilor din  CSUD - UCV prin vot universal, direct și 
secret sunt organizate de  Biroul de Studii Doctorale, sub coordonarea rectorului ca 
reprezentant   al IOSUD-UCV care va numi prin decizie: 
-  un birou electoral central,  format din Președinte (Directorul CSUD-UCV în funcție) și doi 
conducători de doctorat având rolul de a centraliza rezultatele alegerilor pentru desemnarea 
conducătorului de doctorat membru CSUD; 
- un birou electoral central,  format din patru studenți doctoranzi, câte unul pentru fiecare 
Domeniu fundamental de ierarhizare, având rolul de a centraliza rezultatele alegerilor pentru 
desemnarea studentului membru CSUD 
(2) Alegerile se vor desfășura in circumscripții electorale la nivelul fiecărei școli doctorale;  
(3) Biroul electoral al  fiecărei  circumscripții electorale va fi numit prin Decizie a rectorului, 
la propunerea Școlii Doctorale. Pentru alegerea membrului CSUD conducător de doctorat 
acesta va fi compus din: presedinte (directorul școlii doctorale) si doi conducători de 
doctorat; pentru alegerea studentului doctorand, biroul electoral va fi compus din  trei  
reprezentanți ai studenților doctoranzi (un președinte și doi membri) 
(4) Informațiile privind perioada depunerii candidaturii pentru ocuparea posturilor prin vot 
universal, direct și secret, condițiile de participare și actele necesare înscrierii vor fi afisate pe 
site-ul  Universității din Craiova pentru studii Doctorale  www.ucv.ro Studii Doctorale pe 
site-ul și la Avizierele Facultăților, respectiv ale celor 10 școli doctorale.  
(5) Candidații studenți-doctoranzi vor depune la Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV 
o cerere de înscriere însoţită de un CV și de o adeverință eliberată de șccoala doctorală care 
să ateste calitatea de student, Domeniul de doctorat, anul înmatriculării și anul de studii. 
(6) Candidaţii conducători de doctorat vor depune la Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-
UCV o cerere de înscriere însoţită de următoarele documente: 
- curriculum vitae;  
 - fişa de verificare a standardelor minimale pentru abilitare, în conformitate cu ordinul de 
ministru aferent domeniului în care este abilitat să conducă doctorate; 
- confirmarea Consiliului Școlii Doctorale din care face parte că îndeplinește standardele 
minimale pentru abilitare. Fișa de îndeplinire a standardelor si confirmarea îndeplinirii lor de 
către Școala Doctorală va fi înlocuită de o copie  a atestatului de abilitare din partea MENCS, 
certificată, acolo unde este cazul.   
 

Art.5  (1) Mandatul membrilor CSUD-UCV este de 4 ani cu excepţia studenţilor doctoranzi 
membri ai CSUD care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului şi pierd 
astfel calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(2) Locurile vacante în cadrul CSUD-UCV se vor ocupa prin aceeaşi procedură  prin care au 
fost anterior ocupate. 
 (3) Activitatea CSUD-UCV este coordonată de directorul CSUD-UCV, funcţia sa fiind 
asimilată cu aceea de prorector al UCV.  

Art. 6 (1) Etapele principale de organizare a concursului public pentru numirea directorului 
CSUD-UCV vor fi următoarele: 
 

I. ANUNŢAREA CONCURSULUI: 
a) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de 
data limită pentru înscrierea candidaţilor, urmând a fi postat cel puţin în următoarele 
locaţii:  
- la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al UCV;  
- pe site-ul web specializat, administrat de MENCS  
- în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  

http://www.ucv.ro/
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b) Anunţarea concursului se poate realiza prin orice mijloace suplimentare, inclusiv în 
publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea 
ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea.  
 

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD – UCV 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 a anunţului privind scoaterea la concurs a postului. 
Dosarul de candidatură se depune, în formă scrisă, precum şi în format electronic, la 
Rectorat - Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV  și va conţine: 
- Cererea de înscriere la concurs;  

 Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în 
dosar;   

- CV-ul candidatului în care să se evidenţieze experienţa didactică, în cercetare şi 
managerială, activitatea de conducere de doctorat şi recunoaşterea pe plan naţional şi 
internaţional (şi în limba engleză), în format tipărit și  în format electronic (pdf); 

- Lista lucrărilor ştiinţifice şi a proiectelor de cercetare la care a participat în format 
tipărit  și în format electronic (pdf); 

- Copii legalizate după actele de studii: diploma de licenţă sau echivalentă și a foii 
matricole sau suplimentului la diplomă; diploma de master master, diploma de doctor 
în știinte, respectiv, atestatul de recunoștere sau echivalare a acesteia; alte certificate 
relevante;  

- Copia a documentului care atestă calitatea de conducător de doctorat, certificată; 
- Fişa de verificare a standardelor minimale pentru abilitare, în conformitate cu ordinul 

de ministru aferent domeniului în care este abilitat să conducă doctorate sau Copie a 
atestatului de abilitare, certificată) 

- Maxim 10 publicații, brevete sau alte lucrări, în format electronic, selecționate și 
considerate relevante de către candidat 

- Copie de pe cartea de identitate, respectiv, pașaport; 
- Copie certificat de naștere; 
- Planul managerial (şi în limba engleză), în format tipărit și electronic (pdf); 
- Cazierul judiciar; 
- Declaraţia candidatului din care să rezulte că nu se găseşte în situaţiile de 

incompatibilitate prevăzute în alineatul următor. 
 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
a. Concursul conţine următoarele etape: 

1. Depunerea dosarului  la  Rectorat - Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV, 
împreună cu cererea de înscriere înregistrată la registratura universității. 

2. Validarea dosarului de concurs, etapă care are în vedere îndeplinirea formală a 
condiţiilor de participare la concurs şi în urma căreia se va emite, de către Biroul 
Juridic al UCV, un aviz de participare la concurs. 

3. Concursul propriu-zis, va consta în: evaluarea academică a dosarelor candidaţilor de 
către comisia de concurs și interviu cu comisia de concurs, în cadrul căruia candidatul 
va prezenta Planul managerial.  

 b) Comisia de concurs, numită prin decizia rectorului UCV, va fi formată din  cinci 
membri, dintre care cel puţin trei trebuie să fie din afara UCV, din ţară sau din străinătate.  
 În desemnarea comisiei de concurs se vor avea în vedere următoarele cerinţe: 
4. membrii comisiei de concurs trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat, în 

ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru 



a
acordarea atestatului de abilitare, in vigoare la data publicdrii in Monitorul Oficial al

Romdniei a anunlului privind scoaterea la concurs a postului.

5. cel putin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncd, la data

publicdrii in Monitorul Oficial al Rom6niei a anuntului privind scoaterea la concurs a

postului, cu o institufie de invd]dm6nt superior qi de cercetare din strdindtate, care este

inclusd pe lista aprobatd prin Ordinul ministrului educaJiei nalionale qi cercetdrii

Etiinffice in conformitate cu art.216 alin.2lit. f) din Legea m. ll20ll.
Comisia de concurs se va numi cu cel pulin 10 zile inainte de expirarea termenului de

inscriere a candida{ilor.

c) Pentru selectarea directorului CSUD-UCV, comisia de concurs va avea in vedere:

rezultatele obfinute in activitatea de cercetare gtiin]ificd gi in activitatea de conducere de'

doctorat, recunoaqterea pe plan nafional gi internalional, resursele financiare atrase pentru

cercetarea gtiinlificd sau dezvoltarea gcolilor doctorale, experienfa manageriald a

candidatului qi calitatea programului managerial.

IV. VALIDAREA CONCURSULUI
in baza deciziei comisiei de concurs, rectorul UCV incheie cu persoana desemnat[ un

contract de management pe o perioadd de patru ani. Drepturile gi obligatiile Directorului
CSUD-UCV, criteriile qi procedurile de evaluare a activitdlii acestuia, precum qi

modalitdjile de modificare gi incetare a contractului anterior expirdrii duratei pentru care

a fost incheiat sunt prevdzute in contractul de management.

Art.7 . DISPOZITII FINALE

Modificarea prezentei metodologii se face prin Hotdr6rea Senatului, la propunerea

rectorului UCV.

RECTOR,

Prof.univ.dr. Cezar I

Prezenta Metodologie
vigoare cu aceastd datd.

a fost aprobatd in Senatul UCV- qi intrd in

PRE$EDINTE SENAT,

Prof.univ.dr.


