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Art. 1  

Prezenta metodologie a fost întocmită în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, H. G. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, O.M.E.C.T.S. nr.  

4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titulurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare şi a 

atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente  panelului pe domenii P5 – Arte şi 

ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, Carta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi 

reglementează modalitatea de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de Director 

al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-

Napoca. 

Art. 2  

Directorul CSUD este numit  în urma unui concurs public organizat de Universitatea de Artă 

şi Design din Cluj-Napoca;  

 

Art. 3  

Funcția de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector, conform art.11, al.(3) din 

H.G. nr. 681/2011, atribuțiile directorului decurgând din Codul studiilor universitare de 

doctorat și din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca;  

 

 

Art. 4  

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD 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, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 1/2011.  

 

Art. 5  

În vederea asigurării bunei desfășurări a concursului și în conformitate cu dispozițiile legale 

stipulate la art. 11, al. (6), lit. a)-c) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, în termen de 7 zile calendaristice de la aprobarea prezentei 



metodologii de către Senatul UAD, Compartimentul Secretariat din cadrul universităţii va 

începe demersurile în vederea publicării datelor concursului, prin următoarele modalități :  
a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al UAD ;  

b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, prevăzut de art. 295 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;  

c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;  

d) concursul poate fi anunţat şi prin alte mijloace suplimentare (publicare în mass-

media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi intenaţionale, pe site-uri web specializate  în 

publicarea ofertelor de locuri de muncă, etc.) 

 

Art.  6  

Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data 

limită pentru înscrierea candidaţilor. După apariţia anunţului de organizare a concursului în 

Monitorul Oficial al României, rectorul stabileşte perioada de înscriere a candidaţilor la 

concurs. Intervalul dintre data apariţiei în Monitorul Oficial  al României a anunţului de 

organizare a concursului şi cea fixată pentru încheierea înscrierilor la concurs trebuie să fie de 

cel puţin două luni. 

 

Art. 7  

(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele:  

a) Cerere de înscriere la concurs  

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz 

c) Copia documentului care atestă calitatea de conducător de doctorat 

d) Curriculum vitae însoţit de documente anexă care să prezinte: 1. activitatea 

didactică,  2. activitatea de cercetare ştiinţifică, 3. activitate de cercetare şi 

creaţie artistică, 4. prestigiul profesional 

e)  program managerial 

f) Adeverinţă care să ateste numărul de doctoranzi cu teza finalizată prin 

susţinere publică 

g) Copii legalizate după actele de studii, certificate relevante (studii universitare 

şi post universitare, programe de doctorat, studii post-doctorale) 

h) Fişa de verificare a criteriilor minimale conform OMECTS 4692/2011. 

(2) Dat fiind specificul UAD și în cazul în care domeniul științific al candidatului nu este 

cel al artelor vizuale, candidatul trebuie să dovedească, prin documentele depuse la 

dosarul de concurs conform art. 7 alin (1) lit. d) a prezentei metodologii, o bună 

cunoaștere a domeniului artelor vizuale;  

(3) Dosarul de concurs se depune la Registratura Universităţii de Artă şi Design din Cluj-

Napoca. 

 

Art. 8  

Cu cel puţin 15 zile înainte de data de data desfăşurării concursului se constituie comisia de 

concurs prin decizie a rectorului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, prin 

hotărâre a Consiliului de administraţie. 

 

Art. 9  

Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara 

instituţiilor componente ale IOSUD, din ţară sau din străinătate; cel puţin un membru al 

comisiei de concurs are un contract de muncă, la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, 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 nr. 3158/2012 elaborat 

conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. Membrii comisiei de concurs trebuie să 

aibă dreptul de a conduce doctorate, 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, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a 

postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 

potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 

 

Art. 10  

(1) Nu pot fi desemnate în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor 

persoane care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea cu candidaţii la 

funcţia de director al CSUD.  

(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

(3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), decizia de 

numire a comisiei se modifică prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă 

persoană care nu se află în situaţie de incompatibilitate 

 

Art. 11  

Nu pot participa la concurs persoanele care se află în situaţia prevăzută la art. 156 alin (2) din 

Carta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 

 

Art. 12  

(1) Concursul constă din două probe, care se notează  după cum urmează: 

 - Proba 1 – analiza dosarului de concurs privind:  

1. activitatea didactică,  se acordă punctaj de la 1 la 5 

2. activitatea de cercetare ştiinţifică, se acordă punctaj de la 1 la 5 

3. activitatea de cercetare şi creaţie artistică, se acordă punctaj de la 1 la 5  

4. prestigiul profesional, se acordă punctaj de la 1 la 5 

- Proba 2 – interviu pe baza programului managerial, se notează cu punctaj de la 1 la 10. 

(2) Pentru promovarea concursului punctajul minim cumulat este de 20 de puncte.  

 

Art. 13  

(1) Termenul de depunere a contestaţiilor este de 24 de ore de la data comunicării rezultatului 

concursului. 

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 persoane care au calitatea de 

conducători de doctorat din cadrul IOSUD al UAD Cluj-Napoca. 

 

Art. 14  

În baza deciziei comisiei de concurs, conducătorul universităţii, care reprezintă legal IOSUD, 

încheie cu persoana desemnată un contract de management pe o perioadă de 4 ani.  

 

Art. 15  

Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Universităţii de Artă şi Design 

din Cluj-Napoca în şedinţa din data de 4 aprilie 2012. 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Radu-Călin Solovăstru 

       


