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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 

 

M E T O D O L O G I A  

 

DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI 

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA  

IOSUD - UNIVERSITATEA „LUCIAN  BLAGA”  DIN  SIBIU 

 

Art. 1. - Prezenta Metodologie de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director al 

Consiliului pentru Studii universitare de doctorat de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a 

fost elaborată în conformitate cu următoarele acte normative şi reglementări: 

a). Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 

ianuarie 2011 şi intrată în vigoare la 09.02.2011; 

b). Codul Studiilor Universitare de Doctorat (denumit în continuare Codul), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 681 / 29 iunie 2011; 

c). Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; 

d). Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 

Universitatea „Lucian  blaga”  din  Sibiu; 

e). OMETCS 4692 / 29.07.2011 privind aprobarea standardelor minime necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare – dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile 

ştiinţifice aferente panulului de domenii fundamentale P5 – arte şi ştiinţe umaniste, din 

cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare, publicat în MO nr. 540 / 29.07.2011. 

f). OMETCS 4691 / 28.07.2011 privind aprobarea standardelor minime necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare – dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile 

ştiinţifice aferente panelului de domenii fundamentale P3 – Ştiinţe Sociale, din cadrul 
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Consiliului Naţional de Atestare a Titurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, 

publicat în MO nr. 535 / 28.07.2011. 

g). OMETCS 4478 / 27.06.2011 privind aprobarea standardelor minime necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare – dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile 

ştiinţifice aferente panelului de domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale 

naturii; P2 – Ştiinţe inginereşti; P3 – Ştiinţe biomedicale, din cadrul Consiliului 

Naţional de Atestare a Titurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în 

MO nr. 448 / 27.06.2011. 

h). Ordinul MECTS 3158 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea Listei universitatilor de 

prestigiu din alte state, Publicat in Monitorul Oficial 93 din 6 februarie 2012. 

Art. 2. – Terminologie, definiţii şi prescurtări: 

a). Studiile universitare de doctorat (denumite în continuare doctorat) reprezintă cel de-

al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării 

ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea, 

prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă 

profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea 

titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de 

nivelul 8 din Cadrul european al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii 

(EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) 

b). Student doctorand (denumit în continuare doctorand) – studentul înmatriculat în 

programul de studii universitare de doctorand; 

c). Conducător de doctorat – cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul 

cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea doctorandului în urma dobândirii 

acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 

2011; 

d). Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

denumit în continuare ISUD – o structură organizatorică şi administrativă constituită în 

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-93-din-06.02.2012-(M.-Of.-93-2012-21462).htm


 

 

3 

cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, responsabilă cu organizarea programelor 

universitare de doctorat; 

e). Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD – 

structura de coordonare a ISUD; 

f). Şcoala doctorală – o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul 

ISUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o 

anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. 

Art. 3. (1) CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD.  

(2) Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. 

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile principale ale directorului CSUD sunt următoarele: 

a) stabileşte strategia ISUD; 

b) elaborează Regulamentul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi îl supune aprobării Senatului 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; 

c) elaborează şi alte propuneri de reglementări sau măsuri privind studiile universitare de 

doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în acord cu obiectivele 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi cu cadrul legislativ, pentru a consolida şi 

mări competitivitatea studiilor universitare de doctorat; 

d) stabileşte criteriile pentru înfiinţarea şcolilor doctorale din Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu; 

e) aprobă deciziile de înfiinţare / desfiinţare a şcolilor doctorale din ISUD; 

f) aprobă regulamentele şcolilor doctorale; 

g) elaborează criteriile privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii 

universitare de doctorat ale şcolilor doctorale, inclusiv pe cele care privesc admiterea 

la aceste programe, curricula, evaluarea studenţilor-doctoranzi, criteriile de selecţie a 

referenţilor oficiali pentru comisiile de doctorat; 

h) stabileşte criteriile de finalizare, evaluare şi valorificare a rezultatelor programelor de 

studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezelor de doctorat; 
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i) elaborează procedurile de evaluare periodică, la intervale de maximum 5 ani, a 

activităţii de conducere a studenţilor-doctoranzi depuse de către conducătorii de 

doctorat;  

j) avizează programele de studii universitare de doctorat ale şcolilor doctorale şi le 

supune Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu spre aprobare; 

k) avansează propuneri, inclusiv sub forma susţinerii unor iniţiative normative, care să 

sprijine angajarea pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe de studii universitare de 

doctorat; 

l) elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional al 

absolvenţilor de studii universitare de doctorat; 

m) avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale vizând stabilirea 

unor acorduri şi parteneriate / consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii 

universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă; 

n) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi 

internaţionale pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare; 

o) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de 

studii universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare Senatului Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu; 

p) fundamentează cuantumul taxei de şcolarizare şi a altor taxe administrative pe care le 

supune analizei şi aprobării Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; 

q) elaborează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe care îl supune analizei şi 

aprobării Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; 

r) elaborează anual, sub coordonarea CSUD, un raport privind starea studiilor 

universitare de doctorat, pe care îl supune analizei şi aprobării Senatului Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu; 

s) desfăşoară activităţi de promovare a imaginii studiilor universitare de doctorat din 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pe plan naţional si internaţional; 

t) analizează şi soluţionează sesizările înaintate ISUD. 

u) Alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute în Regulamentul Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. 
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Art. 4. (1) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs organizat de Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu 

Art. 5. - (1) Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director 

al CSUD se publică cel puţin prin următoarele modalităţi: 

a) pe pagina principală a site-ului web al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 

www.ulbsibiu.ro , la loc vizibil; 

b) pe site-ul web specializat, administrat de MECTS, prevăzut de art. 295 alin. (3) din 

Legea nr. 1 / 2011; 

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

(2) După apariţia anunţului de organizare a concursului în Monitorul Oficial al României, 

rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 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. 

(3) Poate participa la concurs orice persoană care: 

a) este conducător de doctorat şi îndeplineşte 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 publicării în Monitorul 

Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului de director; 

b) are experienţă / abilităţi manageriale; 

c) posedă abilităţi privind obţinerea de granturi, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de cercetare;  

d) are cunoştinţe de legislaţie aplicabilă în domeniul educaţional, cu precădere a celei din 

domeniul studiilor universitare doctorale, ca şi în domeniul evaluării, 

autorizări/acreditării programelor universitare de studii doctorale;  

(4) Potrivit Legii şi a Cartei, nu pot candida pentru ocuparea unei funcţii de conducere 

persoanele care: 

a) au împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor; 

b) au fost condamnate prin hotărâre definitivă şi irevocabilă; 

c) au desfăşurat activităţi de poliţie politică constatate printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă; 

http://www.ulbsibiu.ro/
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d) au fost sancţionate disciplinar şi nu li s-a ridicat sau radiat sancţiunea; 

e) sunt angajate în activităţi astfel încât să intervină conflicte de interese cu activitatea 

desfăşurată în Universitate, precum şi care, potrivit Cartei şi Regulamentului 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat, generează prin alegerea lor situaţii de incompatibilitate. 

Art. 6. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune, până la data de 14.06.2012, ora 

15.00, la registratura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, dosarul de concurs, care cuprinde 

următoarele documente: 

a) Cererea de înscriere la concurs; 

b) Declaraţia de eligibilitate; 

c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

d) Copii legalizate după actele de studii (licenţă, master, doctorat, postdoctorat, abilitare), 

precum şi dovezi în copie ale activităţii candidatului (specializări, stagii de cercetare şi 

predare etc.); 

e) Ordinul MECTS care să ateste dreptul de a conduce doctorate; 

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

susţinere publică; 

g) Avizul medical; 

h) Curriculum Vitae, în format Europass şi lista de lucrări ştiinţifice – articole, cărţi, 

proiecte de cercetare, brevete etc. în limba engleză, în format tipărit şi electronic 

i) Fişa de autoevaluare pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor minimale conform 

actelor normative precizate la punctul 1, litera e), f), respectiv g); 

j) Planul managerial privind dezvoltarea ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale, 

atragerea de resurse financiare şi creşterea prestigiului naţional şi internaţional al ISUD, 

în limba engleză. 

Art. 7. Dosarele de concurs sunt verificate de către Departamentul Cercetare cu privire la 

îndeplinirea cerinţelor de la art. 5, alin. 3.a, şi respective art. 6, litera i, şi de către Oficiul juridic cu 

privire la îndeplinirea cerinţelor de legalitate şi incompatibilitate şi se va emite, după caz, avizul de 

conformitate. 
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Art. 8. În cazul în care, din verificare, se constată existenţa unei situaţii de 

incompatibilitate sau conflict de interese, se elaborează o decizie de constatare ce se comunică 

persoanei ce a depus dosarul. 

Art. 9. Eventualele contestaţii la decizia comunicată se depun în termen de cel mult 24 de 

ore de la data comunicării deciziei de constatare, la Registratura ULBS. Ele sunt soluţionate de 

Consiliul de admiistraţie al ULBS şi validate de Senatul universităţii în prima şedinţă. Hotărârea 

Senatului este definitivă. 

Art. 10. Candidaturile eligibile sunt făcute publice pe pagina de internet a universităţii. 

Art. 11.  (1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, după cum urmează: 

- un conducător de doctorat titular la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în calitate 

de preşedinte; 

- un conducător de doctorat titular la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în calitate 

de membru; 

- un membru al comisiei cu contract de muncă 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, conform art. 216 alin. (2) litera f) din Legea 

nr. 1 / 2011, conform OMECTS nr. 3158 / 31.01.2012. 

- ceilalţi doi membri ai comisiei de la universităţi româneşti de prestigiu; 

- un secretar de la Departamentul Doctorate. 

(2) Membrii comisiei de concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a. să aibă o probitate morală recunoscută;  

b. să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. 

 c. să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, 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 publicării în 

Monitorul Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului de director. 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale va fi realizată la nivelul Rectoratulului ULBS. 

(3) Nu fac parte din Comisie persoanele care: 

a. au împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor; 

b. au fost condamnate prin hotărâre definitivă şi irevocabilă; 
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c. au desfăşurat activităţi de poliţie politică constatate printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă; 

d. au fost sancţionate disciplinar şi nu li s-a ridicat sau radiat sancţiunea; 

(4) Comisia de concurs se va numi prin Decizie a rectorului cu cel puţin 10 zile înainte de 

expirarea termenului de înscriere a candidaţilor. 

Art. 12. Concursul public va avea loc în data de 27.06.2012, ora 12.00, Sala Senatului din 

Clădirea Rectoratului ULBS,  Bulevardul Victoriei nr. 10 şi constă în:  

a. analiza şi evaluarea dosarului candidatului de către comisia de concurs – proba orală; 

b. audierea candidatului în plenul comisiei cu privire la planul managerial – proba scrisă. 

Art. 13. Criteriile de evaluare şi punctajul aferent sunt următoarele: 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj maxim 

 a. Analiza şi evaluarea dosarului – proba orală 60 puncte 

 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică: cărţi, 

monografii, lucrări ştiinţifice ISI / BDI, brevete, comitete 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

20 puncte 

 Rezultate obţinute în activitatea de conducere de doctorat 10 puncte 

 Recunoaştere în comunitatea academică – profesor invitat, 

lucrări / prelegeri la conferinţe, membru în comisii de 

evaluare şi expertiză naţionale şi internaţionale, citări în 

publicaţii reprezentative 

20 puncte 

 Experienţă în coordonarea unor proiecte de cercetare 10 puncte 

   

 b. Audierea candidatului în plenul comisiei cu 

privire la abilităţile manageriale şi planul 

managerial – probă scrisă 

40 puncte 

 Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;  capacitatea de analiză 

şi sinteză; motivaţia candidatului; comportamentul în situaţiile 

de criză; iniţiativă şi creativitate; capacitatea de a lua decizii şi 

de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului 

decizional; capacitatea managerială 

20 puncte 

 Fezabilitatea planului managerial şi concordanţa cu strategia 

ULBS; capacitatea candidatului de a susţine punerea în 

aplicare a planului  

20 puncte 

 

Punctajul total se determină ca medie aritmetică simplă a punctajelor obţinute la punctele a 

şi b de la fiecare membru al comisiei (maxim 100 puncte).  
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Rezultatele concursului vor fi evidenţiate în raportul de concurs, întocmit de comisia de 

concurs, la care se vor anexa documentele de lucru. 

Se declară reuşit candidatul ce obţine punctajul cel mai mare, dar nu mai puţin de 70 de 

puncte. 

Art. 14. (1) Eventualele contestaţii la rezultatele prevăzute în raportul de concurs se depun 

în termen de cel mult 24 de ore de la  afişarea rezultatelor concursului, la registratura ULBS.  

(2) Contestaţiile sunt soluţionate de către o comisie formată din 3 conducători de doctorat 

din ULBS, desemnată prin decizie a Rectorului, cu precizarea că aceştia nu fac parte din Comisia 

de concurs; 

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:  

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire 

la notarea interviului;  

b) transmite rezultatele contestaţiilor secretarului Senatului Universitar; 

(4) Rezultatele concursului şi ale contestaţiilor depuse sunt validate de Senatul universităţii 

în prima şedinţă. Hotărârea Senatului este definitivă. 

Art. 15. (1) În urma validării rezultatelor concursului de către Senat, rectorul Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu încheie cu persoana declarată câştigătoare un contract de management, 

pe o perioadă de 4 ani. 

 Prezenta metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Senatului din data de 

25.04.2012 şi face parte integrantă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat în Universitatea „Lucian  Blaga”  din  Sibiu 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Ioan BONDREA 

 

Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi studiile doctorale, 

Prof.univ.dr. Claudiu Vasile KIFOR 

 

Consilier juridic, 

Jr. Daniela Bădilă 


