
 

 

Aprobat în Sedința Senatului  

din data 04.07.2020 conform Hotărârii nr. 34 

    

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI  

 

 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCŢIA 

DE DIRECTOR AL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT (CSUD) DE LA IOSUD - UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE 

ARTE DIN BUCUREŞTI  

 

 

 

 

   1.  PREAMBUL  - Prezentul document reglementează organizarea și 

desfășurarea concursului pentru funcția de Director al Consiliului Studiilor 

de Doctorat și  se fundamentează pe următoarele documente: 

 

 1.1.  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  cu modificările și  completările 

ulterioare;  

 1.2.  Codul studiilor universitare de doctorat  - HG 681/iunie 2011 cu 

modificările și  completările ulterioare;   

 1.3 .   Carta Universității Naționale de Arte din București ; 

 1.4.  OMECTS 4692/ 29 iulie 2011 privind aprobarea standardelor minimale 

necesare ș i  obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învă țământul 

superior, a gradelor profesionale de cercetare -dezvoltare ș i  a atestatului de 

abilitare,  pentru domeniile științ ifice aferente panelului pe domenii 

fundamentale P5 –  Arte ș i  științe umaniste din cadrul Consiliului Naț ional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor ș i  Certificatelor Universitare  

 

2. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

Funcţia de Director al  CSUD  din cadrul IOSUD, Universitatea Naţională de 

Arte este asimilată funcţiei de  prorector. Directorul CSUD este numit de către 



 

 

reprezentantul legal al  IOSUD (Rector) ca urmare a câştigării concursului 

public organizat de către UNA,  pentru perioada mandatului  2020-2024.  

 

2.1.  Etapa de informare a candidaţilor la funcţia de Director CSUD   

Anunţul privind organizarea concursului public pentru funcţia de Director al  

CSUD se publică după confirmarea Rectorului UNA  pentru le gislatura 2020-

2024 de către MEC. Anunţul privind organizarea concursului se publică după 

cum urmează:  

a) site-ul  UNA din Bucureşti  (www.unarte.org  )   

b) pe site-ul web specializat adm inistrat de Ministerul Educaţiei   și  

Cercetării  ;  

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

 

2.2.  Consti tuirea dosarului de concurs pentru ocupare postului de Director al 

CSUD  

a) 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 obl igatorii  pentru acordarea atestatului de abilitare ,  

în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al  României a scoaterii la 

concurs a postului, aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei ,  

Cercetării ,Tineretului și Sportului  potrivit art.  219 alin.  (1) lit.  a) din Legea 

educaţiei  naţionale nr. 1/2011  cu modificările și  completările ulterioare .   

b) Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

-     Cererea de înscriere la concurs  adresată Rectorului; 

-     Copia simplă a cărț ii  de identitate,  a pașaportului sau a unui alt document 

de identitate întocmit intr-un scop echivalent cărții  de identitate;  

-     Copii simple ale documentelor  care atestă schimbarea numelui în cazul în 

care acesta a avut loc; 

-    Copii  simple după actele  de studii,  certificate relevante (studii  universitare 

şi post universitare programe de doctorat, studii  post -doctorale, Ordinul MEC 

de conducere doctorat, etc.);  

-    Curriculum vitae  (în extenso) care să precizeze detalii  privind  activitatea 

de cercetare ştiinţifică, didactică, colaboră rile internaţionale şi naţionale,  

activitatea de conducere de doctorat,  experienţa în management universitar, 

http://www.unarte.org/


 

 

reprezentarea în comisii de interes naţional / internaț ional (în format tipărit  

și electronic); 

- Lista de lucrăr i  științifice (articole, cărţi , brevete,  proiecte de cercetare, 

etc) (în format tipărit și  electronic );  

-     Programul managerial pe care-ș i  propun sa-l  îndeplinească, conceput 

pentru perioada mandatului ;  

- Fişa de verificare a criteriilor minimale conform OMEC 4692/ 29 iulie  

2011; 

-       Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în car e indică situaţiile 

de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  cu 

modificările și completările ulterioare ,  în care s-ar afla în cazul câştigării 

concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitat ; 

-     Candidaţii  vor prezenta documentele de stare civilă şi  de studii în original 

pentru verificarea veridicităţii  lor  în momentul depunerii dosarului.  

Dosarul de concurs se depune  la Secretariatul Școlii  Doctorale  din cadrul 

Universității Naționa le de  Arte din Bucureşti ,  str G-ral. C-tin. Budișteanu, 

nr. 19, sect.  1,  în perioada 01.10-02.10.2020. 

Îndeplinirea conditiilor de înscriere este certificată  de către persoana 

desemnată  de  Consiliul de Administrație având studii  juridice.  

 

2.3.  Comisia de concurs pentru analiza activităţi i candidaţilor la funcţia de 

Director CSUD. 

a) Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 

sunt din afara instituţiilor componente ale IOSUD, din ţară şi din străinătate;  

b) Un membru al comisiei  de concurs trebuie sa aibă  un contract de muncă, 

la data publicări i  în Monitorul Oficial al României a scoaterii la concurs a 

postului, cu o instituţie de învăţământ sup erior şi  de cercetare din stră inătate,  

care este inclusă pe lista aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei  și  

cercetării  conform art.  216 alin.  (2) li t.  f)  din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare ,  în conformitate cu Ordinul 

3158/31.01.2012; 

c) 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 Oficia l  al României  a scoaterii  la concurs a postului,  



 

 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei , cercetării , tineretului şi 

sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit . a) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 cu modificările ș i  completările ulterioare;  

Verificarea îndeplinirii  standardelor minimale pentru membrii comisiei  de 

concurs va fi realizată la nivelul Rectoratului Uni versităţi i Naţionale de Arte 

din Bucureşti .  

Comisia de concurs va fi  formată în conformitate cu cerinţel e enumerate 

anterior din: 2 membri din cadrul  Universităţii  Naţionale de Arte din 

Bucureşti, 2 membri de la universităţi româneşti de prestigiu (clasif icate ca 

universităţi de cercetare avansate şi educaţ ie) şi 1 membru de la o universitate 

de prestigiu din străinătate (din lista cuprinsă în Ordinul 3158/31.01.2012).  

Comisia de concurs se va numi prin decizia  Rectorului cu cel puţin 10 zile 

înainte de expirarea termenului de înscriere a candidaţilor.  

Președintele comisiei  de concurs este numit de către Consiliul de 

Administrație al UNAB dintre cei  doi membri desemnați  de UNAB 

 

2.4.  Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcţia de Director 

CSUD.  

Comisia de concurs va analiza dosarele candidaţilor considerând cel  puţin 

următoarele criterii:  

a) Rezultatele obţinute în activ itatea de cercetare ştiinţifică  -  pondere 50 

%. 

b) Rezultatele obţinute în activitatea de conducere de doctorat şi  

management ale Şcolilor Doctorale –  pondere 20% 

- activitatea în cadrul Şcolilor Doctorale sau în proiecte de s usţinere a 

activităţii acestora; 

- implicarea în organizarea de manifestări şt iinţifice ş i  artistice ale 

Şcolilor Doctorale.  

c) Recunoaşterea în comunitatea academică - pondere 20% 

- profesor invitat;  

-       activitate curatorială la nivel internaţ ional;  

-       participări la evenimente culturale şi  artistice la nivel internaţional;  

- membru al Academiei Române, membru al academiilor de renume sau 

din străinătate;  



 

 

- membru în comisii le de interes naţional (CNATDCU, CNCS, Comisia 

Naţională a Monumen telor de For Public,  Comisia Naţ ională a Monumentelor 

Istorice, Comisia Naţională a Muzeelor); 

-  membru în asociaţ ii/comisii /organisme profesionale internaţ ionale 

(AICA, RIHA, ELIA); 

-  membru în consilii  ştiinţ ifice (institute,  reviste,  edituri) ; 

-  membru în jurii  de specialitate (concursuri,  expoz i ţii ,  festivaluri, burse 

de studii).  

d) Resurse financiare atrase pen tru cercetarea ştiinţifică sau dezvoltarea 

Şcolilor Doctorale - pondere 10 % 

- fonduri atrase prin proiecte de cercetare naţională / internaţională , 

fonduri private sau  contracte de cercetare cu angajatori economici;  

- fonduri atrase prin proiecte POSDRU de dezvoltare a programelor 

doctorale.  

 

2.5.  Analizarea dosarelor de concurs  pentru funcţia de Director CSUD.  

Analiza dosarelor de concurs pentru ocuparea f uncţiei de Director CSUD se va  

realiza de către comisia de concurs pe baza criterii lor formulate. Pentru 

fiecare criteriu se vor acorda note de la 1 până  la 10. Media de concurs 

reprezintă media aritmetică  a notelor finale acordate de membrii  comisiei. 

Fiecare membru al comisiei  inclusiv președintele va întocmi un referat de 

apreciere privind prestația  candidați lor înscrisi.  In baza referatelor de 

apreciere presedintele va întocmi  un raport de sinteză  în care va prezenta 

ierarhia candidați lor și  recomandarea comisiei de concurs privind ocuparea 

funcţiei de Director CSUD.  

Eventualele contestaţii  se  pot depune în termen de două zile lucrătoare de la 

data afişării  rezultatelor concursului pe site -ul UNAB. 

Contestaţia, formulată în scris, este depusă la regis tratura Universi tăţii şi va 

fi soluţionată de către comisia de concurs în maximum două  zile lucrătoare, 

calculate începând cu ziua următoare celei în ca re a fost înregistrată.  

 Răspunsul la contestaţie este comunicat petentului în termen de 24 ore de la 

formularea lui .  

 

 

 



 

 

2.6.  Numirea Directorului CSUD 

În baza Deciziei  Comisiei de concurs,  reprezentantul legal al IOSUD Rectorul, 

prof.univ.dr. Cătălin Bă lescu numit prin Ordinul nr.3434/05.03.2020 va 

încheia cu persoana desemnată un contract de manageme nt pe perioada 

legislaturii 2020-2024 ce va include atribuţiile,  drepturile şi  obligaţiile 

specifice ale Directorului CSUD.  

 

  

 

               RECTOR, 

                                       prof. univ. dr.  Cătălin Bălescu  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aprobat în Sedința Senatului  

din data 04.07.2020 conform Hotărârii nr. 34 

    

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN 

BUCUREȘTI  

C A L E N D A R U L  

Desfășurarea concursului public pentru funcția de Director 

al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III a, nr 464  

din data de 30.07.2020 

 

 

 

Perioada de înscriere: 01.10.2020  – 02.10.2020 

Desfășurare concurs: 05.10.2020  

Afișare rezultate: 05.10.2020 

Depunere contestații: 06.10.2020 

Afișare rezultate finale: 07.10.2020 

 

 

 


