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, Cercetării, Tineretului şi Sportului (numit în continuare MECTS) ca
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (numită în continuare IOSUDUCV).
(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 nr.1/2011, HG nr.681/2011
privind Codul studiilor universitare de doctorat, Cartei UCV şi OMECTS 4478/2011,
OMECTS 4691/2011, OMECTS 4692/2011.
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 MECTS,
potrivit Art.219 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 1/2011.
(3) Directorul CSUD-UCV este membru de drept al CSUD-UCV. Un membru al CSUDUCV 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 patru membri (dintre care un student-doctorand) ai CSUDUCV sunt numiţi de către rectorul UCV.
(4) Candidaţii vor depune la Secretarul Şef al Universităţii din Craiova o cerere însoţită de
un CV şi fişa de verificare a standardelor minimale pentru abilitare, în conformitate cu
ordinul de ministru aferent domeniului în care este abilitat să conducă doctorate (doar
conducătorii de doctorat).

(5) Calendarul alegerilor CSUD-UCV este următorul:
- Depunerea candidaturilor: 05.04.2012 – 13.04.2012;
- Afişarea listei conducătorilor de doctorat şi a listei doctoranzilor cu drept de vot:
09.04.2012 – 13.04.2012;
- Desfăşurarea alegerilor: 25.04.2012, orele 09 – 16.
Art.4. (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.
Art.5.
Activitatea CSUD-UCV este coordonată de directorul CSUD-UCV, funcţia sa fiind
asimilată cu aceea de prorector al UCV. Etapele principale de organizare a concursului
public pentru numirea directorului CSUD-UCV vor fi următoarele:
(1) 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 MECTS;
- în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
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.
c) Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al
CSUD-UCV va avea următorul format: „Universitatea din Craiova anunţă scoaterea la
concurs a postului de Director al CSUD ce va avea loc în data de 5 iulie, la ora 11, la
Rectorat, str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova. Metodologia şi condiţiile de concurs sunt
publicate pe adresa web proprie www.ucv.ro. Informaţii suplimentare pot fi obţinute
de la d-nul conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu, secretar şef universitate, e-mail:
zaval@central.ucv.ro, telefon: 0251413041, fax: 0251413687”.
(2) 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 Secretarul Şef al Universităţii din Craiova, până la data de 20 iunie 2012,
şi va conţine:
- Cererea de înscriere la concurs;
- 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);
- Lista lucrărilor ştiinţifice şi a proiectelor de cercetare la care a participat;
- Copii legalizate după actele de studii: licenţă, master, doctorat, alte certificate
relevante;
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Copia legalizată a documentului care atestă calitatea de conducător de doctorat;
Fişa de verificare a standardelor minimale pentru abilitare, în conformitate cu
ordinul de ministru aferent domeniului în care este abilitat să conducă doctorate.
- Planul managerial (şi în limba engleză);
- Cazierul judiciar;
- Declaraţia candidatului din care să rezulte că nu se găseşte în situaţiile de
incompatibilitate prevăzute în alineatul următor.
Potrivit Legii nr.1/2011 şi a Cartei UCV, nu pot candida persoanele care:
a) au împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor;
b) au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
c) au desfăşurat activităţi de poliţie politică constatate printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă;
d) au fost sancţionate disciplinar cu suspendarea, pe o perioadă determinată de
timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de
conducere şi acest termen nu a expirat;
e) sunt angajate în activităţi care pot crea conflicte de interese cu activitatea
desfăşurată în Universitate;
f) în cazul câştigării concursului pot genera situaţii de incompatibilitate ce nu pot
fi rezolvate prin nicio modalitate juridică.

(3) DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
a) Concursul conţine două etape:
- 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
Serviciul Contencios al UCV, un aviz de participare la concurs.
- Concursul propriu-zis, care va consta din evaluarea academică a dosarelor
candidaţilor de către comisia de concurs.
b) Comisia de concurs, numită prin decizia rectorului UCV, va fi formată din 5
membri, din 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:
- 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 acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.
- cel puţin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncă, la data
publicării în Monitorul Oficial al României a anunţului privind scoaterea la
concurs a postului, cu o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare din
străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului în conformitate cu art. 216 alin. 2 lit. f) din Legea
nr. 1/2011.
Comisia de concurs se va numi cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de
înscriere a candidaţilor.
c) Pentru selectarea directorului CSUD-UCV, comisia de concurs va avea în vedere:
rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică şi în activitatea de conducere
de doctorat, recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional, resursele financiare atrase
pentru cercetarea ştiinţifică sau dezvoltarea şcolilor doctorale, experienţa managerială
a candidatului şi calitatea programului managerial.
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(4) VALIDAREA CONCURSULUI
În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul UCV încheie cu persoana desemnată un
contract de management pe o perioadă de patru ani. Drepturile şi obligaţiile
Directorului CSUD-UCV, criteriile şi procedurile de evaluare a activităţii acestuia,
precum şi modalităţile de modificare şi încetare a contractului anterior expirării duratei
pentru care a fost încheiat sunt prevăzute în contractul de management.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul UCV din data de 04.04.2012 şi intră în
vigoare cu această dată.
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