
 
   
DIRECȚIA RESURSE UMANE  
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ANUNȚ 
  
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca organizează, în baza H.G. nr. 286/2011 și a Metodologiei de 
desfăşurare a concursului pentru funcţia de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de 
Doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D.  U.T.C-N, concurs pentru ocuparea postului de Director al 
Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

  
A. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare:   

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de medicină  a muncii;  
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea.  

  
B.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: 

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul 
de a conduce doctorate și care indeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de 
abilitare in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Ill-a, a anuntului privind 
scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale și cercetarii știintifice, 
potrivit art. 219 alin. (1) lit.a) din Legea nr.1/2011. 

 

C. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- Data limită depunere a documentelor în vederea înscrierii la concurs: 10 octombrie 2016 
- Data limită de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 11 octombrie 2016 



 
- Data limită de afișare a rezultatului contestațiilor cu privire la selecția dosarelor:  17 octombrie 2016 

PROBELE DE CONCURS 
 

I. Analiza dosarelor candidaților și acordarea punctajelor, în conformitate cu metodologia de 
concurs, pentru fiecare dintre următoarele elemente: 

a) Rezultatele obtinute in activitatea de cercetare științifică 
b) Rezultate obtinute in activitatea de conducere de doctorat 
c) Rezultate obtinute in activitatea de management  
d) Recunoașterea in comunitatea academica 
e) Resurse financiare atrase pentru cercetarea știintifica sau dezvoltarea școlilor doctorale 
- Analiza dosarelor candidaților în vederea acordării punctajelor va avea loc la sediul Rectoratului 

U.T.C-N, Str. Memorandumului nr.28, în data de 11 octombrie 2016; 
- Data limită de depunere a contestațiilor cu privire la punctajul acordat la analiza dosarelor: 13 

octombrie 2016 
- Data limită de afișare a rezultatului contestațiilor cu privire la punctajul acordat în urma analizei 

dosarelor: 25 octombrie 2016 
 

 
II. Interviu pe baza programului managerial depus de candidați, 26 octombrie 2016, ora 10, la 

sediul Rectoratului U.T.C-N, Str. Memorandumului nr.28, sala 120. 
 

- Data limită de depunere a contestațiilor cu privire la punctajul acordat la interviu: 27 octombrie 2016 
- Data limită de afișare a rezultatului contestațiilor cu privire la punctajul acordat la interviu: 28 

octombrie 2016 
- Afișarea rezultatului final al concursului: 31 octombrie 2016. 

 
D. Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente: 

a) Declaratie privind depunerea candidaturii, redactata conform modelului (Anexa 1); 
b) Copia cartii de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop 
echivalent cartii de identitate; 
c) Copii ale documentelor care atesta schimbarea numelui in cazul in care aceasta a avut loc; 
d) Copie legalizata dupa diploma de doctor; 
e) Copie dupa ordinul M.E.N.C.S. care sa ateste dreptul de a conduce doctorate sau, dupa caz, copie dupa 
atestatul de abilitare sau dupa atestatul de recunoa~tere automata in Romania a calitatii de conducator de 
doctorat obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau in 
Confederatia Elvetiana; 
f) Curriculum vitae (in extenso) care sa precizeze detalii privind activitatea de cercetare știintifica, didactica, 
colaborarile internationale și nationale, activitatea de conducere de doctorat, experienta in management 
universitar, reprezentarea in comisii de interes national/international, granturi și contracte de cercetare 
știintifica, dezvoltare și inovare; 
g) Lista de lucrari știintifice structurata dupa cum se descrie la Art. 9; 
h) Program managerial pe care i~i propune sa-1 indeplineasca, conceput pentru perioada mandatului; 



 
i) Fișa de autoevaluare privind indeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului 
de abilitare, pentru domeniul in care candidatul are dreptul de a conduce doctorate (modelul acestei fișe este 
stabilit prin Ordinele MECTS nr.4478, 4691 respectiv 4692 din anul 2011, mentionate la Art. 1); 
j) Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea 
atestatului de abilitare; 
k) Declaratie pe propria raspundere a candidatului privind situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011.  
Documentele prevazute la literele a), f),g), h), i), j) si k) vor fi semnate olograf de catre candidat. 
Lista completa de lucrari este structurata astfel: 
a) lista completa de lucrari publicate in reviste cotate sau indexate ISi . Se vor evidentia in 
lista un numar de maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizarile 
profesionale proprii; 
b) brevete de inventie și alte titluri de proprietate industriala; 
c) carti și capitole in carti; 
Art. 10. Dosarele de concurs se vor depune la Registratura rectoratului Universitatii Tehnice din Cluj-
Napoca. 

 
 

R E C T O R, 
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA 


