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Alegeri C.S.U.D. în cadrul I.O.S.U.D. de la U.M.F. Tg-Mureș
Art. 1. Prezenta Metodologie stabilește regulile după care se desfășoară
alegerile din cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat I.O.S.U.D. de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg-Mureș și
este elaborat în temeiul Legii nr. 1/2011 a educației naționale, respectiv a
reglementărilor din H.G. 681/2011 referitoare la Codul Studiilor Universitare
de Doctorat și ale Cartei Universității aprobată în 2011.
Art. 2. Metodologia de alegere și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor
Universitare de Doctorat C.S.U.D. și calendarul alegerilor se stabilesc prin
hotărârea Consiliului de Administrație al U.M.F. Tg-Mureș (Anexa Nr. 1).
Art. 3. Numărul membrilor C.S.U.D. este de 7, dintre care 3 sunt conducători
de doctorat (care îndeplinesc criteriile minimale obligatorii de obținere a
atestatului de abilitare conform cerințelor panelurilor CNADTCU) din cadrul
Școlii Doctorale a U.M.F. Tg-Mureș, 2 sunt reprezentanți ai studenților
doctoranzi, iar unul este directorul C.S.U.D (art. 9, alin. 3, alin. 6 din HG 681/2011).
Art. 4. Membri C.S.U.D. pot fi persoane din cadrul I.O.S.U.D. sau din afara
acesteia, din țară sau străinătate, personalități științifice sau din sectoare industriale,
socio-economice relevante și reprezentanți ai studenților doctoranzi din
școlile doctorale membre ale I.O.S.U.D. (art. 9. alin. 8 din HG 681/2011).
Art. 5. Cel puțin un membru C.S.U.D. este ales prin vot universal, direct și
secret al conducătorilor de doctorat membri ai I.O.S.U.D., respectiv doi
studenți doctoranzi sunt aleși prin vot universal, direct și secret al studenților
doctoranzi (art. 9. alin. 4-5 din HG 681/2011). Rectorul U.M.F. Tg-Mureș va
desemna ceilalți membri reprezentativi ai C.S.U.D., și care îndeplinesc
condițiile de conducător de doctorat și întrunesc criteriile minimale necesare
pentru obținerea abilitării în conformitate cu cerințele MECTS prin panelurile
CNATDCU (art. 11, alin. 8 din HG 681/2011).
Art. 6. Mandatul membrilor C.S.U.D. este de 4 ani (art. 9 alin. 11 din HG 681/2011).
Art. 7. C.S.U.D. este condus de către un director numit în baza unui concurs
public organizat de către U.M.F. Tg-Mureș (art. 11 din HG 681/2011), fiind
membru de drept al C.S.U.D. (art. 9 alin. 6 din HG 681/2011).
Art. 8. La concursul pentru ocuparea postului de director C.S.U.D. se pot
prezenta doar personalități științifice cu drept de conducere de doctorat și
care îndeplinesc criteriile minime de abilitare publicate de MECTS prin
panelurile CNATDCU (art. 11, alin. 8 din HG 681/2011), iar modalitatea de
desfășurare a concursului și actele necesare sunt prevăzute in Anexa Nr. 2.
Art. 9. Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puțin 3
trebuie să fie din afara instituțiilor componente ale IOSUD, din țară sau din
străinătate, iar cel puțin un membru al comisiei de concurs are un contract de
muncă, la data publicării anunțului privind scoaterea la concurs a postului in
Monitorul Oficial, cu o instituție de învățământ superior și de cercetare din străinătate,
care este inclusă pe lista aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului elaborat conform art. 216, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 1/2011.
Art.10. 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.
Art.11. În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul U.M.F. Tg-Mureș care
reprezintă legal I.O.S.U.D. încheie cu persoana desemnată un contract de
management pe o perioadă de 4 ani (art. 11, alin. 12 din HG 681/2011).
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Alegeri C.S.D. în cadrul Școlii Doctorale de la U.M.F. Tg-Mureș
Art.12. Școala doctorală se organizează și funcționează în cadrul I.O.S.U.D. a
U.M.F. Tg-Mureș cu conducători de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit
legii. Conducătorii de doctorat membri ai Școlii Doctorale, își desfășoară activitatea în
cadrul instituțiilor componente ale I.O.S.U.D. (art. 13, alin. 1-2 din HG 681/2011).
Art.13. Metodologia de alegerea și desemnare a membrilor Consiliului Școlii
Doctorale C.S.D. și calendarul alegerilor se stabilesc prin hotărârea
Consiliului de Administrație al U.M.F. Tg-Mureș (Anexa Nr. 1).
Art.14. Școala doctorală este condusă de un director al școlii doctorale și de
consiliul școlii doctorale - C.S.D. Directorul școlii doctorale este asimilat
directorului de departament. C.S.D. este asimilat consiliului departamentului. Din
C.S.D. fac parte conducători de doctorat din cadrul școlii doctorale în proporție
de maximum 50%, studenți-doctoranzi în proporție de 20%, rotunjit în plus dacă e
cazul, restul fiind completat cu membri din afara școlii doctorale aleși dintre
personalități științifice recunoscute internațional (art. 14, alin. 1-2 din HG 681/2011).
Art.15. Numărul membrilor C.S.D. este de 7, dintre care 3 sunt conducători de
doctorat (care îndeplinesc criteriile minimale de abilitare CNADTCU) din
cadrul Școlii Doctorale a U.M.F. Tg-Mureș, unul dintre aceștia fiind directorul
C.S.D., 2 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi, iar ultimul membru, o
personalitate științifică, este desemnat de către Consiliul de Administrație al
U.M.F. Tg-Mureș din afara școlii doctorale (art. 14, alin. 2 din HG 681/2011).
Art.16. Ponderea conducătorilor de doctorat din Școala Doctorală în cadrul C.S.D.
este stabilită de către C.S.U.D. din I.O.S.U.D. a U.M.F. Tg-Mureș.
Art.17. Membrii C.S.D. se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al
conducătorilor de doctorat din Școala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F.
Tg-Mureș (art. 14, alin. 5 din HG 681/2011), iar membrii reprezentanți ai studenților
doctoranzi prin votul universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi.
Art.17. Membrii C.S.D. format în cadrul Școlii Doctorale, care sunt cadre
didactice universitare sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce
doctorate, în țară sau în străinătate, și să îndeplinească standardele
minimale obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la
data desemnării lor ca membri ai C.S.D. (art. 14, alin. 3 din HG 681/2011).
Art.18. Mandatul C.S.D. este de 5 ani. Studenții-doctoranzi membri ai C.S.D.
care își finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului, își pierd
calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat.
Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul C.S.D. se organizează alegeri
parțiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului C.S.D.
in conformitate cu art. 14, alin. 6, alin. 7 și alin. 8 din HG 681/2011).
Art.19. C.S.D. este condus de către directorul școlii doctorale, care este numit
de către C.S.U.D. dintre conducătorii de doctorat din cadrul școlii doctorale și
este membru de drept în C.S.D. (art. 14, alin. 9 din HG 681/2011).
Art.20. Consiliul de Administrație al U.M.F. Tg-Mureș desemnează un secretar
științific pentru Școala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D., dintre personalitățile
științifice recunscute, cu atribuții pentru asigurarea comunicării cu conducătorii
de doctorat, cu studenții doctoranzi, cu M.E.C.T.S., dar și cu atribuții în vederea
întocmirii regulamentelor, procedurilor și metodologiilor de îmbunătățire a
activității membrilor Școlii Doctorale (art. 17, alin. 5-6, art. 18 din HG 681/2011).
Art.21. Actuala Metodologie de alegere a membrilor din C.S.U.D. și a celor
din C.S.D., respectiv a directorilor celor două consilii, este parte integrantă a
Regulamentului Școlii Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tg-Mureș.
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Conflictul de interese și incompatibilități
Art. 22. Conform art. 295, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
in U.M.F. Tg-Mureș persoanele care se află în relație de soți, afini și rude
până la gradul al III-lea inclusiv, nu pot ocupa concomitent funcții astfel încât
unul sau una să se afle față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de
conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în
U.M.F. Tg-Mureș, și nu pot fi numiți în comisii de doctorat, comisii de
evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soții, rudele sau
afinii până la gradul al III-lea inclusiv.
Art.23. Membrii Comisiei de concurs trebuie să declare orice conflict de
interese, față de candidați, care poate apare in momentul demarării concursului
pentru postul de Director al C.S.U.D. și să se retragă din această comisie.
Art.24. Alegerea ca membru in C.S.D. sau C.S.U.D. nu creează conflicte de
interese și incompatiblități cu alte funcții de conducere, doar Directorul C.S.D.
respectiv Directorul C.S.U.D. sunt funcții de conducere și generează
incompatiblități cu alte funcții de conducere din cadrul structurilor U.M.F. Tg-Mureș.

Procesul electoral pentru desemnarea membrilor
consiliilor C.S.D. respectiv C.S.U.D.
Art.25. Pentru primul tur de alegeri - cvorumul conducătorilor de doctorat din
Școala doctorală trebuie să fie de 2/3, iar candidații trebuie să obțină
majoritatea voturilor, respectiv pentru studenții doctoranzi cvorumul trebuie
să fie 2/3 iar candidații trebuie să obțină majoritatea.
Art.26. Dacă în primul tur de alegere a reprezentanților C.S.D. și C.S.U.D.
care trebuie aleși prin vot nu se îndeplinește condiția de cvorum, atunci se
organizează al doilea tur de alegeri candidații fiind nevoiți să obțină
majoritatea simplă a membrilor conducători de doctorat ai Școlii doctorale
prezenți la vot, respectiv în cazul studenților doctoranzi candidații trebuie să
obțină majoritatea simplă din partea studenților doctoranzi.
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Anexa Nr.1

Etapele alegerilor pentru C.S.D. și C.S.U.D.
Alegerea Directorului C.S.D. și a Consiliului Școlii Doctorale
1 – Desemnarea Secretarul Științific al Școlii Doctorale;
2 – Alegerea membrilor C.S.D. dintre conducătorii de doctorat;
3 – Alegerea membrilor C.S.D. reprezentanți ai studenților doctoranzi;
4 – Desemnarea membrului C.S.D. din afara Școlii Doctorale;
5 – Desemnarea Directorului C.S.D. de către C.S.U.D.
Alegerea Directorului C.S.U.D. și a Consiliului de Studii Universitare de Doctorat
1 – Perioada de inscriere și depunere a dosarelor candidaților pentru concursul
public pe postul de Director al C.S.U.D.;
2 – Alegerea membrilor C.S.U.D. dintre conducătorii de doctorat;
3 – Alegerea membrilor C.S.U.D. reprezentanți ai studenților doctoranzi;
4 – Desemnarea restului membrilor C.S.U.D. dintre conducătorii de doctorat
ai I.O.S.U.D. de către Rectorul U.M.F. Tg-Mureș;
5 – Concursul public pentru postul de Director al C.S.U.D.;
6 – Depunerea contestațiilor la decizia Comisiei de concurs;

Calendarul cronologic al alegerilor pentru C.S.U.D. și C.S.D.
18 / 04 / 2012 – Desemnarea Secretarul Științific al Școlii Doctorale;
28 / 06 - 30 / 08 / 2012 – Perioada de inscriere și depunere a dosarelor
candidaților pentru concursul public pe postul de Director al C.S.U.D.;
09 / 07 / 2012 – Alegerea membrilor C.S.D. dintre conducătorii de doctorat;
09 / 07 / 2012 – Alegerea membrilor C.S.D. reprezentanți ai studenților doctoranzi;
09 / 07 / 2012 – Alegerea membrilor C.S.U.D. dintre conducătorii de doctorat;
09 / 07 / 2012 – Alegerea membrilor C.S.U.D. reprezentanți ai studenților doctoranzi;
11 / 07 / 2012 – Turul 2 de alegeri pentru cele din data de 09 / 07 / 2012;
12 / 07 / 2012 – Desemnarea membrului C.S.D. din afara Școlii Doctorale;
12 / 07 / 2012 – Desemnarea restului membrilor C.S.U.D. dintre conducătorii
de doctorat ai I.O.S.U.D. de către Rectorul U.M.F. Tg-Mureș;
12 / 07 / 2012 – Desemnarea Directorului C.S.D. de către C.S.U.D.;
14 / 09 / 2012 – Concursul public pentru postul de Director al C.S.U.D.;
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Anexa Nr. 2

Modalitatea de desfășurare a concursului pentru postul
de director al C.S.U.D. din I.O.S.U.D. a U.M.F. Tg-Mureș
Probele de concurs in vederea ocupării postului de director al C.S.U.D. sunt:
- analiza dosarelor candidaților de către Comisia de concurs;
- interviu cu candidații și prezentarea planurilor manageriale in fața Comisiei
de concurs;
După decizia Comisiei de concurs de desemnare a directorului C.S.U.D.,
candidații pot să conteste rezultatele Comisiei in termen de 24 ore de la
afișarea rezultatelor, prin depunerea unei contestații la Registratura
Universității de Medicină si Farmacie din Tg-Mureș, in intervalul orar 8-15.
Contestațiile sunt soluționate in termen de 24 ore de la data expirării
termenului de depunere a acestora la Registratura U.M.F. Tg-Mureș.
In cazul in care niciun candidat nu indeplinește criteriile de participare la
concurs sau nu a obținut minim nota 8 (opt), procedura se repetă in cel mult
60 de zile de la incheierea primului termen de inscriere.

Acte necesare la inscriere la concursul pentru postul
de director al C.S.U.D. din I.O.S.U.D. a U.M.F. Tg-Mureș
Candidații pentru postul de director al C.S.U.D. trebuie să prezinte
următoarele documente:

	
  

-

Copie legalizată a diplomei de absolvire a studiilor universitare;

-

Copie legalizată a diplomei de Doctor in științe;

-

Curriculum Vitae in format europass;

-

Lista lucrărilor științifice publicate de candidat;

-

Planul managerial privind dezvoltarea Școlii Doctorale din U.M.F. Tg-Mureș;

-

Fișa de evaluare privind indeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare conform Ordinului MECTS 4478/23.06.2011.
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