ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

NECLASIFICAT
Exemplarul unic

IOSUD
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
anunţă:
În perioada 05-07.11.2018 are loc concursul pentru desemnarea directorului
CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD).
Pot candida persoane care au dreptul de a conduce doctorate în domeniile de studii universitare de doctorat
Ştiinţe militare şi/sau Informaţii şi securitate naţională 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.
Metodologia și calendarul pentru organizarea concursului sunt publicate pe site-ul Universității
Naționale de Apărare „Carol I”, https://www.unap.ro/index.php/ro/csud.
Nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare, conform Legii nr.1 /2011.
Nu pot candida persoanele care au exercitat două mandate complete de director CSUD, respectiv de
prorector, conform asimilării stabilite prin prevederile Legii1/2011, art.213,(8), H.G. nr.681/2011, art.11 (2) şi
Cartei UNAp, art.63, (7), ediţie 2013.
Candidaturile se depun în perioada 07.08 – 19.10.2018, la compartimentul documente clasificate,
pavilionul C, etaj I, camera 167.
Dosarul de candidat conţine:
- cererea de înscriere la concurs (Anexei nr. 2/ Metodologia de desemnare a directorului Consiliului pentru
Studiile Universitare de Doctorat);
- copia certificată conform cu originalul după cartea de identitate;
- copia certificată conform cu originalul după documentul care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta
a avut loc;
- copie certificată conform cu originalul după diploma de doctor sau dacă este cazul copia legalizată a atestatului
de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
- copii certificate conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
- copie după Ordinul ministrului educaţiei care atestă dreptul de a conduce doctorate sau dacă este cazul, copia
atestatului de recunoaştere sau echivalare a acestuia sau, după caz, copie după atestatul de abilitare sau după
atestatul de recunoaştere automată în România a calităţii de conducător de doctorat;
- certificat de cazier judiciar;
- fişa de autoevaluare a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniul
în care persoana înscrisă are dreptul de a conduce doctorate;
- curriculum vitae (în extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare ştiinţifică, didactică,
colaborări internaţionale şi naţionale, activitatea de conducere de doctorat, experienţa în management universitar,
reprezentarea în comisii de interes naţional/internaţional;
- lista de lucrări ştiinţifice;
- programul managerial pe care işi propune să-l îndeplinească, conceput pentru perioada mandatului;
- declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare;
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de
Legea nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului, sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
- declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că nu se găseşte sub incidenţa unor sancţiuni disciplinare sau
sancţiuni pentru abateri de la etica universitară şi de la buna conduită în cercetare.
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