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REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL 

CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR 

BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
 

Art. 1. 

Prezentul regulament stabilişte regulile după care se desfăşoară concursul pentru 

ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat la 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara  pentru 

perioada 2020-2024. 

Art. 2. 

Concursul pentru ocuparea postului de de director al Consiliului pentru Studii 

Universitare de doctorat se desfășoară în baza: 

a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr.681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, cu modificările ulterioare; 

c) Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara; 

d) Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de doctorat. 

Art.3.  

(1) Directorul CSUD este numit de către reprezentantul legal al IOSUD (Rector), în 

urma concursului public organizat de către Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, conform prezentului regulament. 

(2) Funcția de director al CSUD este asimilată funcției de prorector. 

(3) Directorul CSUD este membru de drept al Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat. 

Art.4.  

La concursul pentru ocuparea funcției de director al CSUD 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, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale 

și cercetării științifice, potrivit art.219 alin. (1) lit a) din Legea nr.1/2011. 

Art.5.  
(1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte 

de data limită pentru înscrierea candidaţilor. 

(2) IOSUD – UMFVBT poate anunța concursul prin orice mijloace suplimentare, 

inclusiv prin publicarea în mass-media. 
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Art. 6.  
Lansarea concursului public pentru selectarea directorului CSUD este dată 

publicităţii cu cel puţin două luni înainte de data limită pentru înscrierea candidaţilor 

prin:  

a) publicare pe pagina de Internet a universităţii www.umft.ro; 

b) publicare pe site-ul web specializat administrat de MEC;  

c) publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.  

Art. 7. 

(1) Comisia de concurs este numită de Rectorul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și este formata din 5 membri, din care cel 

putin 3 trebuie să fie din afara IOSUD-UMFVBT, din ţară sau din străinătate. 

(2) 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 a anunţului privind scoaterea la concurs a postului. 

(2) Pe site-ul web al Universității vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre 

candidații înscriși și cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, în sensul 

legii, următoarele:  

a) CV-ul candidatului;  

b) Listă de lucrări  

c) Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  

d) Ordinul MEC care să ateste dreptul de a conduce doctorate. 

Art. 8. 

 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune următoarele documente:  

a) diplomele de studii universitare, studii doctorale, certificatelor de medic/farmacist 

specialist, medic/farmacist primar; 

b) CV-ul candidatului - model Europass; 

c) lista de lucrări ştiinţifice; 

d) Plan managerial privind strategia de dezvoltare a Şcoliilor Doctorale din cadrul 

UMFVBT, a resurselor sale materiale şi umane şi a capacităţii de a atrage resurse 

financiare prin proiecte naţionale şi internaţionale; 

e) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale şi obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare; 

f) Cerere de înscriere;  

g) Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;  

h) Copie după cartea de identitate.  

Art. 9. 

Concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD-UMFVBT constă în 

prezentarea proiectului managerial și un interviu. 

Art. 10. 

Rezultatele concursului public pentru selectarea directorului CSUD sunt validate de 

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 
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Art. 11. 

În baza deciziei comisiei de concurs și a validării acesteia de către Senatul 

UMFVBT, Rectorul UMFVBT emite decizia de numire în funcție a directorului 

CSUD și încheie cu cu acesta un contract de management pe o perioada de 4 ani. 

Art. 12  

Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa în Senatul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, din data de 27.05.2020.  

. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

nr. 5821/21.05.2020 şi prin H.S. nr. 9/6022/27.05.2020 

 

 

 

 

 

 


