METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR
ŞI DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I.O.S.U.D.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea alegerilor şi desemnarea membrilor
Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) din cadrul Instituţiei Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) pentru
mandatul 2012-2016, în conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011(publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 551/03.08.2011);
- Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca adoptată la data de 23 aprilie 2012;
- Regulamentul UTCN de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat;
- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) nr.
3158/31.01.2012 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 06.02.2012
privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state;
- Ordinul MECTS nr. 5691/13.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în
vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de
abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27.10.2011;
- Ordinul MECTS nr. 4478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare pentru domeniile stiinţifice aferente panelurilor
pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi stiinte ale naturii, P2 – Stiinţe ingineresti şi P3 –
Stiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 448 din 27 iunie 2011;
- Ordinul MECTS nr. 4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiinţifice aferente panelului
pe domenii fundamentale P5 – Arte şi stiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 540 din 29 iulie 2011;
- Ordinul MECTS nr. 5690/2011 privind dobândirea automată a calităţii de conducător de
doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 750 din 25 octombrie 2011.
Art. 2. Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor legalităţii, autonomiei
universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.
Art. 3. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, nu pot
ocupa concomitent funcţii, astfel încât una să se afle faţă de cealaltă într-o poziţie de conducere,
control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numite
în comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al treilea
inclusiv (Legea 1/2011, art. 130, (1) litera b).

Art. 4. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD, din ţară sau din străinătate;
b) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul scolilor doctorale ale IOSUD.
În componenţa Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) intră 11 membri, dintre
care 9 sunt conducători de doctorat (printre ei fiind şi directorul Consiliului) şi 2 studenţi
doctoranzi;
Art. 5. Cei 9 conducători de doctorat din CSUD, se repartizează astfel:
- pe domenii de doctorat în felul următor:
a) Inginerie electrică şi energetică: 1;
b) Electronică şi telecomunicaţii: 1;
c) Calculatoare şi automatizari: 2;
d) Ingineria materialelor şi a mediului: 1;
e) Inginerie mecanică: 1;
f) Inginerie industrială şi management: 1;
- Centrul Universitar Nord din Baia Mare: 1;
- Director CSUD: 1.
Art. 6. Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către Universitatea
Tehnică. Ceilalţi membri ai CSUD sunt desemnaţi în felul următor:
a) 5 conducători de doctorat din CSUD sunt numiţi de către rectorul Universităţii Tehnice, iar
ceilalţi 3 conducători de doctorat sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat titulari din şcolile doctorale ale Universităţii Tehnice;
b) unul dintre studenţii-doctoranzi din CSUD este numit de către rectorul Universităţii Tehnice,
iar un student-doctorand este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilordoctoranzi din şcola doctorală a UTCN.
Art. 7. Succesiunea desemnării membrilor CSUD este următoarea:
1) 3 conducători de doctorat sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat titulari din şcolile doctorale ale Universităţii Tehnice;
2) 1 student-doctorand este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilordoctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Tehnice.
3) Rectorul Universităţii Tehnice numeşte prin decizie 6 membri ai CSUD, astfel: 5
conducători de doctorat şi 1 student-doctorand.
Art. 8. La stabilirea rezultatelor votului se va ţine seama de următoarele prevederi (aplicabile
conducătorilor de doctorat):
1) numărul maxim de reprezentanţi posibili pentru domeniile de doctorat, stabilit prin art. 5 din
prezentul regulament;
2) dacă, prin aplicarea alin. 1), nu se ocupă toate cele 3 locuri alocate conducătorilor de
doctorat, se va face derogare de la art.5;
Art. 9. În demersul de numire a membrilor CSUD conducători de doctorat, rectorul are în vedere
următoarele:
1) numărul maxim de reprezentanţi posibili pentru domeniile de doctorat, stabilit prin art. 5 din
prezentul regulament;
2) reprezentarea în CSUD a unui număr cât mai mare de domenii de doctorat;
3) rezultatul final al votului, cu distribuţia pe domenii de doctorat a celor 3 membri ai CSUD
alesi;

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art. 10. Comisia de alegeri este propusă de rector şi validată de Senatul Universităţii Tehnice.
Comisia de alegeri are în componenţa sa 5 membri, care îşi desemnează un preşedinte; comisia de
alegeri nu are în componenţa sa conducători de doctorat.
Art. 11. Conducerea Universităţii Tehnice publică, inclusiv pe pagina principală a site-ului
www.utcluj.ro, anunţul privind alegerea membrilor CSUD, care include:
a) data şi locul desfăşurării alegerilor pentru membrii CSUD;
b) structura CSUD;
c) condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii conducători de doctorat;
d) lista de electori pentru alegerea membrilor CSUD conducători de doctorat;
e) condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii studenţi-doctoranzi;
f) lista de electori pentru alegerea membrului CSUD, student-doctorand;
g) cele două date limită pentru depunerea candidaturilor pentru poziţia de membru al CSUD.
Art. 12. Vor fi organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă se vor depune
candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; după finalizarea alegerilor, se
vor depune candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector, conform calendarului
numirii membrilor CSUD. Candidaţii vor avea posibilitatea de a participa la ambele proceduri
(alegere, respectiv numire de către rector) în măsura în care îşi depun candidaturile pentru fiecare
dintre proceduri.
Art. 13. Candidaţii pentru poziţia de membru al CSUD, conducători de doctorat, depun la
Registratura universităţii până la data limită precizată în anunţul privind alegerea membrilor CSUD
un dosar de candidatură ce conţine:
a) Declaraţie de depunere a candidaturii (modelul declaraţiei se solicită directorului CSUD);
b) Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit întrun scop echivalent cărţii de identitate;
c) Curriculum vitae;
d) Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, conf. art. 9, alin. (9) din H.G. 681/2011
şi conf. Ordinelor MECTS. nr. 4478, 4691 respectiv 4692 din anul 2011, menţionate la Art.
1;
e) Copie după ordinul M.E.C.T.S. care să ateste dreptul de a conduce doctorate sau, după caz,
copie după atestatul de abilitare sau după atestatul de recunoaştere automată în România a
calităţii de conducător de doctorat obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale
Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
Art. 14. Candidaţii pentru poziţiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi), trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să aibă calitatea de conducători de doctorat titulari şi să îndeplinească standardele minimale
şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care sunt în vigoare la data alegerii, sau
b) să aibă calitatea de studenţi-doctoranzi aflaţi în activitate la data alegerii.

Art. 15. Candidaţii pentru poziţia de membru al CSUD, studenţi-doctoranzi, depun la Registratura
universităţii până la data limită precizată în anunţul privind alegerea membrilor CSUD un dosar de
candidatură ce conţine:
a) Declaraţie de depunere a candidaturii (modelul declaraţiei se solicită directorului CSUD);
b) Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit întrun scop echivalent cărţii de identitate;
c) Curriculum vitae.
Art. 16. Pregătirea alegerilor este asigurată de către Comisia de alegeri constituită conform
Hotărârii Senatului UTCN.
Art. 17. Comisia de alegeri este sprijinită în activitatea sa de Direcţia Generală Administrativă, prin
serviciile specializate şi de Departamentul Informatizare.
Art. 18. La solicitarea comisiei de alegeri, Secretariatul IOSUD-UTCN furnizează informaţiile
necesare analizării dosarelor de candidatură. În urma analizării acestor dosare, comisia de alegeri
validează candidaturile pentru poziţia de membru al CSUD şi afisează lista candidaţilor.
Art. 19. Eventualele contestaţii ale candidaţilor declaraţi neeligibili se formulează în scris şi se
depun la registratura Universităţii în maximum 2 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua
lucrătoare următoare celei în care s-a afişat lista candidaţilor.
Art. 20. Comisia de alegeri soluţionează eventualele contestaţii, în maximum 4 zile lucrătoare,
calculate începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care s-a afişat lista candidaţilor.
Art. 21. Candidaţii vor fi menţionaţi pe buletinele de vot în ordine alfabetică, cu precizarea
domeniului de doctorat.
Art. 22. Comisia de alegeri pregăteşte buletinele de vot şi organizează centrul de votare pentru ziua,
intervalul orar şi locaţia făcute publice în anunţul privind alegerea membrilor CSUD.
Art. 23. Sunt declaraţi aleşi membri ai CSUD candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de
voturi şi care ocupă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, o poziţie eligibilă, după cum
urmează:
a) 3 conducători de doctorat, cu respectarea prevederilor Art. 8;
b) 1 student-doctorand.
Art. 24. În caz de egalitate a numărului de voturi obţinute, se organizează un nou tur de scrutin, dar
numai pentru candidaţii aflaţi la egalitate.
Art. 25. Rezultatul votului se afisează inclusiv pe site-ul www.utcluj.ro.
Art. 26. Eventualele contestaţii se depun în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatului
votului pe site, începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat afişarea.
Art. 27. Contestaţia, formulată în scris, este depusă la registratura Universităţii şi va fi soluţionată
de către comisia de alegeri în maximum 2 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua următoare celei
în care a fost înregistrată.

Art. 28. Răspunsul la contestaţie este comunicat petentului în termen de 24 de ore de la formularea
lui de către preşedintele comisiei de alegeri iar preşedintele comisiei redactează, după caz, raportul
final.

CAPITOLUL 3
CALENDARUL ALEGERILOR MEMBRILOR CSUD, RESPECTIV AL
NUMIRII MEMBRILOR CSUD
Art. 29. Dosarele de candidatură în vederea alegerilor se vor depune în perioada: 8.10.201223.10.2012
Art. 30. Data şi locul desfăşurării alegerilor:19 26.10.2012, amfiteatrul P03, str.G.Bariţiu nr.26-28.
Art. 31. Rezultatul votului se afişează în ziua următoare scrutinului, inclusiv pe site-ul
www.utcluj.ro.
Art. 32. După afişarea rezultatelor finale ale scrutinului, dosarele de candidatură în vederea
procedurii de numire de către rector se vor depune în perioada: 29.10.2012-31.10.2012.
Art. 33. Rectorul Universităţii numeşte prin decizie, aşa după cum se arată în Art. 9, 6 membri ai
CSUD, astfel: 5 conducători de doctorat şi 1 student-doctorand, dintre toţi cei care şi-au înregistrat
candidaturile pentru numire în perioada 29.10.2012-31.10.2012.
Art. 34. Senatul validează componenţa CSUD, format prin alegeri şi numiri.
Art. 35. În cazul în care nu au fost ocupate toate poziţiile de membru al CSUD alocate procedurii
de vot, se va relua procesul de alegeri pentru ocuparea locurilor vacante, cu respectarea prezentei
metodologii.

CAPITOLUL 4
DISPOZIȚII FINALE
Art. 36. Mandatul CSUD începe de la data la care au fost finalizate:
a) toate procedurile prevăzute de lege cu referire la alegerea, numirea, validarea membrilor
CSUD supuşi acestor proceduri, şi
b) semnarea contractului de management pentru directorul CSUD.
Art. 37. După începerea mandatului CSUD, locurile devenite vacante în cadrul CSUD se ocupă,
după caz, fie prin alegerea, fie prin numirea unor noi membri, în funcţie de modalitatea în care au
fost ocupate iniţial. Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului CSUD, dacă acest
membru nu este directorul CSUD.
Art. 38. Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca în sedinţa din data de 19 septembrie 2012.
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