ANUNŢ
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ
ȘI CINEMATOGRAFICĂ ”I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI
anunță
În temeiul art.11, alin.(3) din Codul studiilor universitare de
doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.551 din
data de 03 august 2011, Universitatea Națională de Artă
Teatrală și Cinematografică ”I.L.Caragiale” București anunță
organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de
Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat,
pentru mandatul 2017-2021.
Concursul se va desfășura pe data de 20 martie 2017.
Probele de concurs: ora 10 - analiza dosarului de către Comisie
– pondere 70%; ora 12 - interviu şi prezentarea Planului
managerial în faţa comisiei de concurs pondere 30%.
La concurs se pot înscrie numai persoane care au dreptul
de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele
minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare,
aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și
cercetării științifice, potrivit art. 219 alin (1) a) din Legea nr.
1/2011, aflate în vigoare la data publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Candidaturile se depun până la data de 13 martie 2017,
la sediul IOSUD al Univeristății Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică ”I.L.Caragiale” București, Str. Matei Voievod
nr.75-77, sector 2, București.
Metodologia și condițiile de concurs se publică la adresa:
www.unatc.ro.
Relații suplimentare se obțin la sediul Universității, tel.:
021.2527457.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
“I.L.Caragiale” din Bucureşti

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR AL
CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

CAPITOLUL 1 - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară
concursul pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor
Universitare de Doctorat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică “I.L.Caragiale” din Bucureşti, pentru mandatul 20172021.
Art. 2. Cadrul legal pentru desfăşurarea concursului pentru ocuparea
postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat in
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
“I.L.Caragiale” din Bucureşti:
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
• HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat;
• Ordinul MEN nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3,5,9,18,19,
24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 şi 35 la Ordinul MECTS nr. 6560/2012 privind
aprobarea standardelor minimale necesare și obigatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învățămâtul superior şi a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 18 iulie 2013;
 Ordinul MENCS nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind
recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior,
respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din
România , a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de
învăţământ universitar acreditate din străinătate,
Incompatibilităţi şi conflicte de interese

Art.3. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini si rude până la gradul
al III-lea inclusiv, nu pot ocupa concomitent funcţii, astfel încât una să se
afle faţă de cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau
evaluare instituţională la orice nivel în aceeași universitate și nu pot fi
numite în comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau
afinii până la gradul al treilea inclusiv (Legea 1/2011, art. 130, (1) litera b).
Art.4. Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat
de către Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
“I.L.Caragiale” din Bucureşti.
Art.5. Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului
de Director al Consiliului Studiilor Universitate de Doctorat se publică cu
cel puţin două luni înainte de data susţinerii concursului.
Art.6. Anunţul se publică cel puţin prin următoarele modalităţi: a) la
loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web www.unatc.ro
b) pe site-ul web administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Art.7. În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul UNATC încheie cu
persoana desemnată un contract de management pe o perioadă de 4
ani.
Art.8. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.

CAPITOLUL 2 - ORGANIZAREA CONCURSULUI
Art.9. 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 în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind
scoaterea la concurs a postului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 1/2011 si a Ordinului MEN nr. 4204/2013 pentru modificarea
anexelor nr. 3,5,9,18,19, 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 şi 35 la Ordinul MECTS
nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățămâtul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul
Oficial nr. 440 din 18 iulie 2013.

Art.10. Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel
puţin 3 trebuie să fie din afara universităţii, din ţară sau din
străinătate.
Art.11. 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, care este inclusă pe
lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.
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, Partea a III-a, a
anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 12. Comisia de concurs se va numi prin decizie a Rectorului cu cel
puțin 10 zile înainte de expirarea termenului de înscriere a candidaților.
Acte necesare înscrierii la concurs
Art.13. La înscrierea la
următoarele documente:

concurs,

candidatul

trebuie

să prezinte



Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului;



Copia cărţii de identitate sau a paşaportului;



Copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, în cazul în
care aceasta a avut loc;



Copie după Diploma de Doctor;



Copie după Diploma de absolvire a studiilor superioare;



Copie după Diploma de Bacalaureat;



Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;



Ordinul Ministrului care să ateste dreptul de a conduce doctorate;

 C.V. în format europass care să precizeze detalii privind activitatea
de cercetare științifică, 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);


Activitatea de cercetare şi creaţie artistică (în format tipărit și
electronic)



Program managerial privind strategia de devoltare a şcolii doctorale
din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică
“I.L.Caragiale” din Bucureşti pe care îşi propune să-l îndeplinească,
conceput pentru perioada mandatului;

Art. 14. Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 13 martie
2017, ora 1200 la Departamentul de Studii Doctorale, direct sau prin
intermediul serviciilor poştale, care permit confirmarea primirii.
Art. 15. Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prin avizul
oficiului juridic al universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar.
Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 de ore de la emiterea
sa.
Modalitatea de desfaşurare a concursului
Art. 16. Concursul pentru funcţia de Director CSUD din cadrul IOSUD –
Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
“I.L.Caragiale” din Bucureşti pentru mandatul 2017-2021 va avea loc în
data de 20 martie 2017, începând cu orele 1000 în Sala Departamentului
(ora 1000 analiza dosarului şi ora 1200 interviul).
Art.17. Probele de concurs :
- analiza dosarului de către Comisie – pondere 70%
- interviu şi prezentarea Planului managerial în faţa comisiei de concurs –
pondere 30%.
Art. 18. Cele două probe de concurs se evaluează prin note de la 10 la 1.
Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note întregi, iar
aprecierea probei se face prin media aritmetică a notelor, cu două
zecimale fără rotunjire.

Media de concurs este media ponderată a notelor acordate de membrii
comisiei la cele două probe.
În cazul unor punctaje egale, candidatul declarat câştigător este cel
care are experienţa academică anterioară în managementul universitar.
Art. 19. Comisia de concurs analizează dosarul candidatului pe baza
următoarelor criterii:
a) Rezultatele obținute în activitatea de cercetare şi creaţie artistică
– Pondere 30%
b) Rezultate obținute în activitatea de conducere de doctorat
– Pondere 40%
c) Recunoașterea în comunitatea academică şi profesională
– Pondere 30%
Art. 20.
(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează
persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.
(2) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza
referatelor redactate de membrii comisiei cu respectarea ierarhiei
candidaţilor.
(3) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi semnat de
către membrii acesteia.
Art.21. Candidaţii pot contesta rezultatele Comisiei în termen de 24 ore de
la afişarea rezultatelor, prin depunerea unei contestaţii la Registratura
universităţii în intervalul orar 9-15 .
Contestaţiile sunt soluţionate în termen de 24 de ore de la data expirării
termenului de depunere a contestaţiilor.
Art.22. Contestaţiile sunt soluţionate de către o comisie formată din 3
conducători de doctorat, desemnată prin decizie a Rectorului, cu
precizarea că aceştia nu fac parte din Comisia de concurs;
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 Senatului Universitar;
Rezultatele concursului şi ale contestaţiilor depuse sunt validate de
Senatul universităţii în prima şedinţă. Hotărârea Senatului este definitivă.
Art.23. În cazul în care nici o persoană nu îndeplineşte criteriile de
participare la concurs sau nu a obţinut media de concurs, procedura se

repetă în cel mult 60 de zile de la încheierea primului termen de
înscriere.
CAPITOLUL 3 - DISPOZIŢII FINALE
Art. 24. Prezenta metodologie şi calendarul concursului au fost actualizate
în şedinţa Senatului Universității Naţionale de Artă Teatrală şi
Cinematografică “I.L.Caragiale” din Bucureşt în data de 21 decembrie
2016.
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