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2. Situația edițiilor și a reviziilor procedurii 

Nr. 

crt. 

Revizia 

/Data aplicării 

Nr. 

capitolului 

și al paginior 

revizuite 

Conținutul 

modificării 
Elaborat Verificat Aprobat 

1 R 0  

Aprilie 2019 

Elaborare 

procedură  
 

Prof. univ. dr. 

Liviu Miron 
Av. Ioana Atasiei 

Prof. univ. dr. Gerard 

Jităreanu 

2       

3       

4       

5       

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii  

Nr. 

crt. 

Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Structură Funcția Numele și 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Aplicare 1 Rector Rector Prof. univ. dr. 

Gerard Jităreanu 

  

2   Cons. de 

administrație 

Prorectori    

3 Informare  Senat     

4   Școala 

doctorală 

Directori    

5 Evidență  DAC  Luminița 

Dominte 

  

6        

7 Arhivare  Arhiva     
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4. Scopul procedurii 

Prezenta procedură reglementează organizarea și desfășurarea concursului pentru funcția de 

Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat şi stabilește responsabilităţile USAMV 

Iași cu privire la obligațiile ce îi revin, asigurarea cadrului metodologic in baza autonomiei 

universitare, cu asumarea răspunderii publice, în condițiile prevăzute de Ordinul MEC nr. 

4020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale in domeniul învățământului superior, pe 

durata restricțiilor privind adunările publice pe teritoriul României. 

 

5. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică în cadrul USAMV Iași și se realizează pe baza depunerii de către persoanele 

interesate a unui dosar de candidatură. 

 

6. Documente de referință 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat;  

 Ordinul METCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare 

de doctorat la IOSUD-USAMV Iași; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului public pentru funcția de Director al 

CSUD; 

 Ordinul MEC nr. 4020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale in domeniul 

invățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României; 

 Carta Univertății. 

 

7. Definiții și abrevieri 

 

USAMV Iași – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași 

MEC – Ministerul Educaţiei și Cercetării 

CA – Consiliul de Administraţie 

CSUD – Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 

IOSUD - Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalități. La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD-USAMV Iași se pot 

prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele 

minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului. 

8.2. Anunțul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data-

limită pentru înscrierea candidaţilor.  Înscrierea la concurs se face în perioada stabilită de 

IOSUD, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind 

scoaterea la concurs a postului. 

8.2.1. Anunțul se face public prin următoarele modalități: 

a. pe pagina principală a website-ului USAMV Iași; 

b. pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educației și Cercetării;  

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

d. într-un cotidian local/ național de mare circulație.  

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

IOSUD-USAMV Iași, din țară sau din străinătate. 

Cel puțin un membru al comisiei de concurs trebuie să aibă contract de muncă cu o instituție 

de învățământ superior sau de cercetare din străinătate, la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului. 

8.3.1. Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în 

străinătate, și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de 

abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului 

privind scoaterea la concurs a postului. 

8.3.2. Comisia de concurs se va numi prin decizie a Rectorului cu cel puțin 10 zile înainte de 

expirarea termenului de înscriere a candidaților și va fi validată de Senatul universitar. 

8.3.3. 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-USAMV Iași. Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă 

cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor (Declarație anexa 2). 

8.4. Activitatea membrilor comisiei se poate desfășura și online. Președintele comisiei asigură 

legătura online cu membrii comisiei. 

8.4.1. Concursul online se va desfășura prin utilizarea unei platforme electronice adecvate. 

 8.4.2. Referatele de apreciere vor fi semnate și trimise președintelui comisiei, în format pdf. 

8.4.3. Pe baza referatelor de apreciere, președintele comisiei va întocmi raportul de concurs. 

8.4.4. Concursul online va fi înregistrat, iar înregistrarea va fi păstrată la dosarul de concurs și 

arhivată. 

 

9.  Organizarea și desfășurarea concursului. Dosarul de candidatură 

9.1. Dosarul de concurs se va depune la registratura Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară “Ion Ionescu de la Brad“ din Iași și va cuprinde următoarele documente: 

a. cerere de înscriere la concurs, adresată Rectorului (Anexa 1); 

b. copia cărţii de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit 

într-un scop echivalent cărţii de identitate; 

c. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul; 

d. copii ale actelor de studii relevante (licență, masterat, doctorat, studii post-doctorale); 

e. copia documentului care atestă calitatea de conducător de doctorat; 
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f. curriculum vitae care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare științifică, 

activitatea didactică, colaborările internaționale și naționale, activitatea de conducere de doctorat, 

numărul de teze finalizate, experiența în management universitar, reprezentarea în comisii de interes 

național/internațional (în format tipărit și electronic); 

g. lista de lucrări și contribuții științifice (în format tipărit și electronic); 

h. maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 

cuprinzând textul integral al publicațiilor/lucrărilor, considerate a fi cele mai relevante pentru 

realizările profesionale proprii; 

i. programul managerial conceput pentru perioada mandatului pentru care se candidează;  

j. declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale și 

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; 

k. fișa de autoevaluare privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare, pentru domeniul în care candidatul are dreptul de a conduce doctorate; 

l. declaraţia pe propria răspundere privind situaţiile de incompatibilitate cu membrii 

comisiei de concurs, prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

m. fișa de autoevaluare aprobată de Senat. 

9.2. Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al universităţii, 

pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat de oficiul juridic candidatului cu 

cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării concursului. 

 

10. Desfășurarea concursului 

10.1. Concursul pentru funcţia de Director CSUD din cadrul IOSUD-USAMV Iași se va desfășura 

conform Calendarului de concurs și va cuprinde următoarele probe: 

a. analiza dosarului candidatului - pondere 60% din nota finală; 

b. interviu pe baza programului managerial depus de candidat - pondere 40% din nota 

finală. 

10.2. Comisia de concurs analizează dosarul candidatului pe baza următoarelor criterii: 

a. activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare, articole publicate în 

reviste/volume cotate/indexate ISI, reviste/volume BDI, cărți, brevete, alte rezultate de cercetare 

relevante etc) – pondere 45%; 

b. prestigiul profesional și recunoașterea în comunitatea academică (editor sau recenzor 

pentru reviste cotate ISI și reviste din fluxul științific internațional, profesor invitat, citări în reviste 

cotate ISI, factor Hirsch, membru în comisiile de interes național sau internațional, membru în 

academii, premii și distincții etc) – pondere 35 %; 

c. activitatea de conducere de doctorat (numărul de teze finalizate, valoarea științifică a 

tezelor îndrumate, pe baza unor indicatori consacraţi, precum factorii de impact ai revistelor în care 

s-au publicat articole elaborate în cadrul programului de doctorat, citări ale articolelor elaborate în 

cadrul programului de doctorat în reviste cotate ISI etc) – pondere 20%. 

10.3. Proba interviu va urmări evaluarea următoarelor elemente:  

-  abilităţile manageriale și cunoștințele legislative privind studiile universitare de doctorat;  

- calitatea și fezabilitatea planului managerial;  

- concordanța planului managerial cu strategia USAMV Iași de dezvoltare a studiilor doctorale și a 

activității de cercetare științifică.  

10.4. Membrii comisiei de concurs, inclusiv preşedintele, vor nota candidații la fiecare probă prin 

note de la 1 la 10. Între aprecierile membrilor comisiei nu se admit diferențe mai mari de 1,5 
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puncte, pe fiecare probă în parte.  Rezultatul fiecărei probe se obține prin calcularea mediei 

aritmetice a notelor acordate de membrii comisei, cu două zecimale fără rotunjire. Media de concurs 

este media ponderată a notelor acordate de membrii comisiei la cele două probe. 

10.5. Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit 

cele mai bune rezultate, dar nu mai puțin de nota 8 (opt). În cazul obținerii de punctaje egale, 

candidatul declarat câştigător este cel care are cea mai mare notă la prima probă, analiza dosarului 

de concurs.  

10.6. Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de concurs, care este aprobat prin decizia 

comisiei şi semnat de către membrii acesteia. Rezultatele concursului sunt afișate pe site-ul 

USAMV Iași, conform calendarului. 

10.7. În situaţia în care un candidat formulează contestaţie, în termenul legal prevăzut în 

metodologia de concurs, contestaţia se înregistrează și se depune la registratura USAMV Iași. 

10.8. În termen de 24 ore, comisia de contestaţii analizează și soluţionează contestaţiile, iar 

rezultatul se comunică petentului și comisiei de concurs. 

10.9. Decizia comisiei de concurs după soluţionarea contestaţiilor, se înaintează spre validare 

Senatului universitar, dacă postul a fost ocupat. 

10.10. Dacă concursul nu a fost finalizat sau postul nu a fost ocupat, concursul pentru ocuparea 

postului de director CSUD-USAMV Iași se va relua cu respectarea integrală a metodologiei de 

concurs. 

 

11. DISPOZIȚII FINALE 

11.1. În baza deciziei comisiei de concurs, după validarea de către senatul universitar, Rectorul 

USAMV Iași numește, prin Decizie, directorul CSUD și încheie cu persoana desemnată un contract 

de management pe o perioadă de 4 ani. 

 

 

 

 

Prezenta procedură a fost analizată și aprobată în ședinţa  ordinară a Senatului USAMV Iași 

din 11 Mai 2020. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

  Președinte Consiliu de Administrație, 

RECTOR, 

Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU 

 

 Prof. univ. Dr. Gerard JITĂREANU 
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Anexa nr.1  

 
Avizat, 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

 

 

 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a)......................................................................., născut(ă) la data de (ziua, luna, 

anul)...................................... în localitatea ........................................, țara ....................................., 

absolvent al Universității ..................................................................................................... Facultatea 

....................................................., specializarea..................................................................................., 

promoția ................................., având titlul științific de DOCTOR in domeniul 

......................................, din data de ..............................., gradul didactic sau de cercetare și locul de 

muncă actual .......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................., 

vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Director al 

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat din cadrul I.O.S.U.D. Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași.  

Menționez că îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de 

abilitare în vigoare la data publicării postului la concurs.  

Concursul a fost anunțat în Monitorul Oficial nr. ....................., Partea a III-a.  

Atașez prezentei actele solicitate pentru înscrierea la concurs.  

 

 

 

Data ....................        Semnătura ......................  

 

 

Avizul Oficiului juridic 

Confirmăm legalitatea înscrierii la concurs,  

Data ....................... Semnătura ....................... 

 

 
DOMNULUI RECTOR AL USAMV IAȘI 
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Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE A MEMBRILOR COMISIEI 
 

 

 Subsemnatul(a), ..........................................................................................................., 

gradul didactic ....................................., fiind implicat în procedura de organizare a concursului 

pentru ocuparea postului de Director CSUD la USAMV Iași, menţionez că am luat cunoştinţă de 

prevederile LEGII nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale şi ale Hotărârii de Guvern 

nr. 902/2018, privind incompatibilităţile persoanelor implicate în procedura de examen şi 

declar pe propria răspundere următoarele:  

nu am  am soţ/soţie sau rude şi afini, până la gradul III inclusiv în rândul candidaţilor 

la examenul de promovare în cariera didactică;  

nu am am, prin natura postului pe care îl ocup în cadrul Universităţii, relaţii de 

subordonare cu candidaţii la examenul de promovare în cariera didactică. 

 

 

 

    Data                                                                                                                          Semnătura 
 

........................         .............................. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI  
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CSUD 

Candidat ………………………………………………………………… 

 

 

Anexa 3 

RAPORT CONCURS 

Proba 
Nr. 

crt. 
Criterii de evaluare 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

I – Analiza dosarului A Activitatea de cercetare științifică  4,5  

Granturi de cercetare științifică   

Articole publicate în reviste/volume cotate/indexate ISI   

Reviste/volume BDI   

Cărți   

Brevete   

Alte rezultate notabile   

B 
Prestigiul profesionallși recunoașterea în 

comunitatea academică 
3,5  

Editor/reCenzor pentru reviste cotate ISI și reviste din 

fluxul șt. Internațional 
  

Profesor invitat   

Citări în reviste cotate ISI   

Factor Hirsch   

Membru în comisii de interes național și internațional   

Membru în academii   

Premii și distincții   

Altele   

C Activitatea de conducere de doctorat 2,0  

Nr. teze finalizate   

Valorificarea științifică a tezelor îndrumate   

Total I 10,0  

II - Interviul Abilități manageriale și cunoștințe legislative privind 

studiile universitare de doctorat 
3,0  

Calitatea și fezabilitatea planului managerial 3,0  
Concordanța planului managerial cu strategia USAMV 

Iași de dezvoltare a studiilor doctorale și a activității de 

cercetare științifică 
3,0  

Punct din oficiu 1,0  

Total II 10,0  

Media generală (I + II)/2 10,00  

 

Membru comisie, 

...................................................... 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI  
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CSUD 

Anexa 4 

 

 

 

REFERAT DE APRECIERE 

 

Încheiat astăzi, ............., în urma susținerii concursului pentru funcția de director al Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat la USAMV Iași 

 

 Concursul a fost fost susținut în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea 

Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului public pentru funcția de Director CSUD, 

aprobată în ședința Senat din data de.....  

Postul a fost publicat în M.O. ...... 

Concursul s-a desfășurat pe data de ... , la ora...., în sala.... /online, conform planificării.  

Comisia, desemnată prin Decizia Rectorului nr. ......., a avut următoarea componență: 

1. ........  - Președinte  

2. ......... – membru 

3. ...........- membru 

4. ...........- membru 

5. ............. membru 

La concurs s-au înscris .... candidați:  .................. 

Dosarele, avizate de Oficiul juridic, au fost studiate de către membrii comisiei, care au 

constatat că respectă prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului public 

pentru funcția de Director CSUD. 

Concursul a constat din 2 (două) probe: 

1. Analiza dosarelor candidaților 

2. Interviul, pe baza programului managerial depus de candidați. 

În urma susținerii probelor, rezultatele sunt următoarele: 
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Candidat 1. .................... 

Proba Punctul 
Membru 

comisie 1 

Membru 

comisie 2 

Membru 

comisie 3 

Membru 

comisie 4 

Membru 

comisie 5 Media 

I 

A       

B       

C       

Total 

puncte 
      

Nota       

II Interviu       

Media probelor I și II       

 

Candidat 2 ....... 

Proba Punctul 
Membru 

comisie 1 

Membru 

comisie 2 

Membru 

comisie 3 

Membru 

comisie 4 

Membru 

comisie 5 Media 

I 

A       

B       

C       

Total 

puncte 
      

Nota       

II Interviu       

Media probelor I și II       

 

.................. 

 

Având în vedere punctajele obținute, comisia îl declară câștigător la concursul pentru ocuparea 

postului de Director CSUD pe domnul ........................................, de la Facultatea ........................................... 

 

 

Comisia: 

 

1. Prof. univ. dr. ................................ – președinte 

2. Prof. univ. dr. . ............................. 

3. Prof. univ. dr. ................................. 

4. Prof. univ. dr. ............................... 

5. Prof. univ. dr. ................................ 

 

 


