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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, 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 

Art. 10 - Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente: 
- solicitarea de depunere a candidaturii adresată Rectorului; 
- copia cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit 
într-un scop echivalent cărții de identitate; 
- copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, în cazul în care aceasta a avut 
loc; 
- copia diplomei de doctor; 
- documentul care atestă dreptul de a conduce doctorate sau. după caz copie după 
atestatul de abilitare sau după atestatul de recunoaștere automată în România a calității de 
conducător de doctorat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 
economic European sau în Confederația Elvețiană; 
- declarația pe propria răspundere a candidatului privind situațiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea nr. 1/2011; 
- fișa de autoevaluare a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
și a atestatului de abilitare, pentru domeniul în care persoana înscrisă are dreptul de a conduce 
doctorate; 
- curriculum vitae (format european in extenso) 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 managementul 
universitar, reprezentarea în comisii de interes național/internațional; 
- lista de lucrări științifice; 
- programul managerial pentru perioada mandatului 2022 - 2026 care să facă referire la 
criteriile și indicatorii de performanță propuși prin metodologia de concurs. 

Art. 11 - Lista de lucrări este structurată, astfel: 
- lista a maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii; 
- teza sau tezele de doctorat; 
- cărți și capitole în cărți; 
- articole/studii publicate m extenso. în reviste din circuitul științific internațional; 
- articole/studii publicate in extenso. în volumele conferințelor internaționale de 
specialitate; 
- alte lucrări și contribuții științifice. 

Art. 12 - Dosarele de concurs se depun la Registratura Universității ..Nicolae Titulescu" din 
București. 

 


