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CADRUL LEGISLATIV 

 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Codul Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011, publicat în Monitorul Oficial 

nr. 551/03.08.2011); 

 OMECTS 4478/23.06.2011 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; 

 Ordonanța de Urgență  privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 

1/2011, (nr. 4/02.03.2016); 

 Hotărârea de Guvern nr. 134/02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului 

Studiilor Universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011;  

 Carta Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat al Universității ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău; 

 

CAPITOLUL I 

STRUCTURA CSUD 
 

Art.1 Activitatea de studii universitare de doctorat este coordonată în cadrul IOSUD - UBc de 

CSUD. 

 

Art.2 Avându-se în vedere numărul conducătorilor de doctorat și numărul de domenii de doctorat 

acreditate la UBc, pentru a evita formarea de structuri de conducere supradimensionate, în cadrul 

IOSUD – UBc se va forma o singură școală doctorală, CSUD având și rolul de Consiliu al Școlii 

Doctorale. 

 

Art.3 CSUD este format din 9 (nouă) membri, după cum urmează: 

 directorul CSUD, numit în baza unui concurs public organizat de către UBc; 

 6 (șase) personalităţi, care pot fi: conducători de doctorat, personalităţi ştiinţifice cu 

largă recunoaştere internaţională sau din sectoare industriale, socio-economice relevante, 

din care unul ales prin vot universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat membri 

ai IOSUD și 5 (cinci) desemnați de către rectorul UBc; 

 2 doctoranzi, din care unul ales prin vot universal, direct și secret al studenților 

doctoranzi și unul desemnat de către Rectorul UBc; 

 

Art.4 Membrii CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători, 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 depunerii candidaturilor lor pentru a 

deveni membri CSUD sau la data desemnării de către rectorul UBc. Membrii CSUD care provin 

din sectoare socio-economice trebuie să fie doctori în științe și să aibă o activitate științifică și/sau 

managerială deosebită. 

 

Art.5 Membrii CSUD doctoranzi trebuie să fie în stagiu legal de doctorat la data depunerii 

candidaturilor. 
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Art.6 Mandatul membrilor CSUD a UBc este de 4 ani, cu excepţia studenţilor, al căror mandat 

se încheie la finalizarea studiilor doctorale, respectiv a susţinerii publice a tezei de doctorat. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU DIRECTORUL CSUD 
 

Art.7 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 aflate în vigoare la data publicării concursului în Monitorul 

Oficial al României. 

 

Art.8 Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din 

afara IOSUD, din ţară sau din străinătate. 

 

Art.9 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, inclusă pe lista prevăzută de 

art.216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.10 Membrii comisiei de concurs sunt propuși de rectorul UBc și 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. Decizia de numire se 

dă după ce candidații propuși au făcut dovada îndeplinirii condițiilor de mai sus. 

 

Art.11 Concursul începe prin aprobarea de către Consiliul de administrație a calendarului de 

desfășurare și prin transmiterea solicitării de publicare către Ministerul Educației Naționale, 

conform Codului studiilor universitare de doctorat. Anunțul privind organizarea concursului se 

publică și pe site-ul UBc. 

 

Art.12 Înscrierile se fac pe o perioadă de cel puțin două luni de la data publicării anunțului privind 

concursul. 

 

Art.13 Candidații pentru postul de director al CSUD trebuie să prezinte următoarele documente: 

 copie legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare (doar pentru candidații din 

afara UBc); 

 copie legalizată a diplomei de Doctor (doar pentru candidații din afara UBc); 

 atestatul/ordinul de confirmare a calității de conducător de doctorat sau documente 

echivalente; 

 Curriculum Vitae in format europass, în română și engleză; 

 lista lucrărilor științifice publicate de candidat, în română și engleză; 

 planul managerial privind dezvoltarea IOSUD - UBc, în română și engleză; 

 fișa de evaluare privind indeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare aflate în vigoare la data publicării concursului în Monitorul Oficial 

al României. 
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Art.14 În cazul în care în perioada prevăzută nu se înscrie nici un candidat, concursul se reia prin 

anunțarea unei noi perioade de înscrieri. 

 

Art.15 În situația în care la încheierea perioadei de depunere a candidaturilor se constată existența 

unei incompatibilități (relații de rudenie, interese financiare etc.), prevăzute în Codul de Etică al 

UBc, între unul dintre candidați și un membru al comisiei de concurs, cel din urmă va fi înlocuit 

de către rector prin decizie, cu respectarea prevederilor Art. 10. Candidații și membrii comisiei de 

concurs au obligația de a sesiza rectorului UBc orice situație de acest gen, susceptibilă să ducă la 

invalidarea concursului. 

 

Art.16 Concursul se organizează pe durata unei singure zile și constă în: 

 analiza dosarelor candidaților de către Comisia de concurs; 

 interviu cu candidații și prezentarea planurilor manageriale în fața Comisiei de concurs 

sau online, dacă măsurile luate privind pandemia COVID-19 nu vor permite 

interviul „față în față”. 
 

Art.17 În cazuri bine întemeiate, concursul se poate desfășura și în prezența a doar patru din cei 

cinci membri ai comisiei, cel de-al cincilea prezentându-și opțiunea pe baza consultării dosarelor 

candidaților. 

 

Art.18 Comisia de concurs stabilește, pe baza celor două probe, persoana care va ocupa locul de 

director al CSUD.  

 

Art.19 După decizia Comisiei de concurs de desemnare a directorului CSUD, candidații respinși 

pot să conteste rezultatele concursului în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, prin 

depunerea unei contestații la Registratura UBc. Contestațiile pot să cuprindă doar aspecte tehnice 

și procedurale sau încălcări ale legislației în vigoare, nu și decizia Comisiei de concurs. 

Contestațiile sunt soluționate de către Consiliul de administrație în termen de 24 ore de la data 

expirării termenului de depunere a acestora la Registratura UBc. 

 

Art.20. În baza deciziei Comisiei de concurs, rectorul, care reprezintă legal IOSUD, încheie cu 

persoana desemnată câștigătoare a concursului un contract de management pe durata mandatului 

de director al CSUD. 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU MEMBRII CSUD 
 

Art.21 Conducerea UBc va publica, pe pagina principală a site-ului universității, anunţul referitor 

la alegerea membrilor CSUD, care va include: 

a) calendarul şi locul desfăşurării alegerilor pentru membrii CSUD; 

b) structura CSUD; 

c) OMECTS din care rezultă condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii cadre didactice 

universitare sau cercetători respectiv condiţiile minimale pentru abilitare pentru fiecare 

domeniu de conducere de doctorat; 

d) lista de electori pentru alegerea membrilor CSUD, conducători de doctorat, membri ai 

IOSUD; 

e) lista de electori pentru alegerea membrilor CSUD, studenţi doctoranzi. 

B 
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Art.22 Consiliul de administraţie al UBc, la solicitarea rectorului, desemnează: 

a) Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD, alcătuită din 3 membri, dintre care 

un preşedinte şi un secretar. Unul dintre membrii comisiei trebuie să fie student doctorand. 

Candidaţii pentru poziţia de membru CSUD nu pot face parte din Comisia electorală. 

b) Comisia de rezolvare a contestaţiilor pentru alegerea membrilor CSUD, formată din 3 

membri. Unul dintre membrii comisiei trebuie să fie student doctorand. 

 

Art.23 Comisia electorală primeşte şi verifică listele de alegători şi listele de candidaţi la funcţiile 

de membri ai CSUD, pregăteşte buletinele de vot şi organizează centrul de votare. 

 

Art.24 Alegerile se organizează în termen de 14 zile de la alegerea directorului CSUD. 

 

Art.25 Candidații pentru locul care va fi ocupat prin vot al conducătorilor de doctorat din IOSUD 

trebuie să facă dovada îndeplinirii standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului 

de abilitare aflate în vigoare la data începerii înscrierilor. 

 

Art.26 Alegerile se fac prin vot secret. Vor fi întocmite două tipuri de buletine de vot, unul pentru 

candidații cadre didactice și unul pentru candidații studenți doctoranzi pe care vor fi trecuți toți 

candidații la categoria respectivă. Electorii vor tăia de pe buletinul de vot candidatul/candidații pe 

care nu dorește să îi voteze. Va fi declarat câștigător la fiecare categorie candidatul care obține cel 

mai mare număr de voturi, cu condiția obținerii majorității simple a voturilor electorilor prezenți 

la vot.  

 

Art.27 În cazul în care după primul tur nu poate fi declarat câștigător un candidat datorită 

neîndeplinirii condițiilor de la Art.28, alegerile se reiau în aceeași zi, precăzându-se un interval de 

timp în care să se poată depună și alte noi candidaturi, cu respectarea condițiilor de participare 

impuse de prezentul regulament. 

 

Art.28 Procesul de alegeri se desfășoară cu respectarea Codului de Etică al UBc și a prevederilor 

legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV 

DESEMNAREA MEMBRILOR CSUD 
 

Art.29 Rectorul UBc desemnează persoanele care vor ocupa cele patru șase locuri care 

completează CSUD în decurs de două săptămâni de la alegerea directorului CSUD, cu respectarea 

prevederilor legale și ale prezentului regulament. 

 

Art.30 Constituirea CSUD trebuie să se realizeze cu respectarea Codului de Etică al UBc și a 

prevederilor legale în vigoare.  

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.31 Membrii comisie de concurs pentru postul de director CSUD vor fi remunerați pentru 

activitatea desfășurată cu suma în lei reprezentând contravaloarea a 6 ore din norma didactică 

corespunzătoare postului de bază al fiecărui membru din comisie. Pentru membrii din străinătate, 
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plata se va face la salariu de profesor universitar cu vechime maximă. UBc va deconta și toate 

cheltuielile de deplasare și cazare ale membrilor comisiei. 

 

Art.32 Ediția 2, revizia 2 a prezentei metodologii intră în vigoare la data aprobării în ședinţa 

Senatului universitar. 

 


