
 
 

 

Către 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE   
Direcţia Generală de Învăţământ Superior 
 
Ref. publicarea pe site-ul web-al Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Știinţifice 
Soaterea la concurs a postului de director CSUD. 
 
Vă trimitem anunţul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca privind organizarea 
concursului public pentru ocuparea postului de director al CSUD. 
 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
anunţă: 

 
 

În temeiul art. 11, alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 

data de 3 august 2011, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursului public 

pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), 

pentru mandatul 2016-2020. Concursul se va desfășura în data de 28 Iulie 2016, începand cu ora 9.  

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot înscrie numai persoane 

care au dreptul de a conduce doctorate şi îndeplinesc acele standarde minimale şi obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului,  potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, care sunt în vigoare la data publicării 

prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  

Candidaturile se depun pâna la data de 26 Iulie 2016, la sediul Rectoratului Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, judeţul Cluj. 

Metodologia şi condiţiile de concurs se publică la adresa de Internet www.utcluj.ro, iar relaţii 

suplimentare se obţin la Rectoratul Universităţii, la telefon (+4)0264.202202 şi prin e-mail,  la 

adresa: Vasile.Topa@ethm.utcluj.ro. 

 

RECTOR 

Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA 

 



 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 
Str. Memorandumului nr. 28, Cod 400114 Cluj-Napoca 
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055 
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                                                                                                                              Nr. Înreg. ................./.................... 
 
Către 
 
Regia Autonomă „Monitorul Oficial” 
 
 

În temeiul art. 11, alin. (6) litera c) din anexa la H.G.R. nr 681/2011, vă transmitem în 

continuare anunțul Universității Tehnice din Cluj-Napoca privind organizarea concursului public 

pentru ocuparea postului de director CSUD (director al Consiliului pentru Studii Universitare de 

Doctorat), cu solicitarea de a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
anunţă: 

 
În temeiul art. 11, alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 

data de 3 august 2011, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursului public 

pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), 

pentru mandatul 2016-2020. Concursul se va desfășura în data de 28 Iulie 2016, începand cu ora 9.  

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot înscrie numai persoane 

care au dreptul de a conduce doctorate şi îndeplinesc acele standarde minimale şi obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului,  potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, care sunt în vigoare la data publicării 

prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  

Candidaturile se depun pâna la data de 26 Iulie 2016, la sediul Rectoratului Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, judeţul Cluj. 

Metodologia şi condiţiile de concurs se publică la adresa de Internet www.utcluj.ro, iar relaţii 

suplimentare se obţin la Rectoratul Universităţii, la telefon (+4)0264.202202 şi prin e-mail,  la 

adresa: Vasile.Topa@ethm.utcluj.ro. 
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Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA 


