
 
 

 
 

 

Metodologia privind desfasurarea alegerilor la nivelul Consiliului pentru Studii 
Universitare de Doctorat  

 

Art. 1 Alegerile la nivelul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat se desfășoară 

în baza:  

a) Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

c) Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a 

calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;  

d) Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative; 

e) Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 

universitare de doctorat; 

 

Art. 2 (1) Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) își desfasoara 

activitatea în subordinea directă a Rectorului SNSPA. 

(2) Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) este asistat în activitatea sa 

de un aparat distinct și specific. 

(3) CSUD este compus din 9 membri. Directorul CSUD este membru de drept al Consiliului 

pentru Studii Universitare de Doctorat. 

 

Art. 3 (1) Componența CSUD se stabilește după cum urmează: 

a) 5 dintre membrii CSUD sunt numiți de către rector, prin dispoziție, dintre conducatorii 

de doctorate din cadrul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA, respectiv cate un 

membru conducător de doctorat pentru fiecare dintre cele cinci domenii doctorale, 

desemnat conform propunerilor înaintate de Școala Doctorală Multidisciplinară; 

b) un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al 

conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA; 

c) doi studenti doctoranzi din domenii diferite, alesi prin votul universal, direct, secret și 

egal al studentilor doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale Multidisciplinare; 

d) mai pot face parte cadre didactice universitare sau cercetatori din tara sau din 

strainatate care au dreptul de a conduce doctorate, în tara sau în strainatate, si care 

îndeplinesc standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare 

în vigoare la data  înscrierii lor pentru a deveni membri ai CSUD, aprobate prin ordin al 

ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului potrivit art.219 alin(1) lit a din 

Legea 1/2011, precum și din personalitati stiintifice sau personalitati din sectoarele 

industriale si socioeconomice relevante din țară sau din strainatate. 

(2) Numarul membrilor CSUD este impar. 

(3) Componenta nominală a CSUD este aprobata de Senat la propunerea IOSUD SNSPA. 



 
 

 
 

(4) Președintele Senatului și rectorul universității participă ȋn calitate de invitați la 

ședintele CSUD. 

 

Art. 4 Persoanele propuse pentru a fi membri în CSUD, altele decât conducatorii de 

doctorat  desemnati pentru a reprezenta fiecare domeniu doctoral, sunt alese prin votul 

universal, direct, secret si egal al conducatorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale 

Multidisciplinare. 

 

Art. 5 Anunțul referitor la alegerea membrilor CSUD se publică pe pagina web a SNSPA și 

include cel puțin următoarele informații:  

a) data şi locul desfăşurării alegerilor pentru membrii CSUD;  

b) structura componenței CSUD;  

c) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a 

calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare   

d) lista de electori pentru alegerea prin vot universal a unui membru al CSUD, din cadrul 

școlii doctorale multidisciplinare, 

e) lista de electori pentru alegerea prin vot universal a doi studenti doctoranzi din 

domenii diferite; 

f) data limită pentru depunerea candidaturilor pentru poziția de membru CSUD. 

 

Art. 6 La solicitarea Rectorului, Senatul SNSPA desemnează:  

a) Biroul Electoral pentru alegerea membrilor CSUD, formată din 3 membri, cadre 

didactice universitare, profesori conducători de doctorat, respectiv din 2 membri 

studenți‐doctoranzi din listele corespunzătoare de electori. Candidații pentru poziția de 

membru CSUD nu pot face parte din Biroul Electoral.  

b) Biroul Electoral îşi alege, dintre membrii săi, un preşedinte şi un secretar; 

c) Contestațiile la deciziile Biroului Electoral pentru alegerea membrilor CSUS sunt 

soluționate de către Biroul Electoral Universitar, numit conform prevederilor 

Metodologiei privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de 

conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). 

 

Art. 7  (1) Candidații pentru funcția de membru CSUD, din partea cadrelor didactice 

conducători de doctorat, depun, până la data limită precizată în anunțul privind alegerea 

membrilor CSUD, un dosar ce conține:   

a) Declarația de intenție pentru participarea la alegeri (anexa 4.1.); 

b) Copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop 

echivalent cărții de identitate 

c) Copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul; 

d) Curriculum vitae;  

e) fisa de verificare a indeplinirii criteriilor de abilitare in domeniul in care detin 

conducerea de doctorat conform Ordinului nr. 6129/2016 privind aprobarea 



 
 

 
 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de 

conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. 

(2) Sunt eligibili să-și depună candidatura pentru poziția de membru CSUD conducătorii 

de doctorat din SNSPA care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) sunt titulari în universitate; 

b) au contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

c) îndeplinesc criteriile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 6129/2016;  

d) nu ocupă o altă funcție de conducere în universitate, așa cum sunt ele definite de legea 

nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

 (3) Candidaturile depuse se afișează pe pagina web a universității. 

 

Art. 8 (1) Candidații pentru funcția de membru CSUD, din partea studenților doctoranzi, 

depun, până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD, un 

dosar ce conține:   

a) Declarația de intenție pentru participarea la alegeri (anexa 4.2.); 

b) Copia cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit 

într-un scop echivalent cărții de identitate 

c) Copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut 

loc; 

d) Curriculum vitae.  

(2) Sunt eligibili să și depună candidatura pentru poziția de membru CSUD studenții 

doctoranzi din SNSPA care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) nu se află în prelungire sau întrerupere de studii; 

b) și-au indeplinit obligațiile doctorale la momentul depunerii candidaturii, conform 

reglementărilor interne al SNSPA; 

(3) Candidaturile depuse se afișează pe pagina web a universității. 

 

Art.9 (1) Biroul Electoral pentru alegerea membrilor CSUD va fi prezent pe toată durata 

procesului de votare la data şi locul afişate pe pagina principală a site‐ului web 

universității.  

(2) Biroul Electoral pentru alegerea membrilor CSUD verifică:  

a) listele cu electori;  

b) numărul buletinelor de vot tipărite și ștampilate de Comisia Electorală;  

c) integritatea urnelor de votare pentru cadre didactice şi respectiv studenţii doctoranzi.  

(3) Electorii îşi exercită dreptul de vot în data și în intervalul orar aprobat de Senatul 

universitar și publicate pe pagina web a SNSPA.. 

 

Art.10. Modalitatea de exercitare a votului se realizează astfel: 

a) persoana cu drept de vot prezintă actul de identitate şi primeşte un buletin de vot din 

partea Biroului Electoral;  



 
 

 
 

b) exercitarea votului pentru alegerea membrilor CSUD, cadre didactice titulare 

conducători de doctorat, presupune marcarea prin ștampilare a numelor candidaților 

care îndeplinesc opțiunea alegătorului;  

c) exercitarea votului pentru alegerea membrilor CSUD studentilor doctoranzi presupune 

marcarea prin ștampilare a numelor candidaților care îndeplinesc opțiunea alegătorului;  

d) persoana cu drept de vot introduce buletinul de vot în urna de vot, după care semnează 

în lista de electori, în dreptul numelui său şi își recuperează actul de identitate. Sunt 

declarate valide buletinele de vot pe care sunt ştampilate cel puțin o opțiune pentru 

conducătorii de doctorat și maximum două opțiuni pentru studenții doctoranzi; 

e) după expirarea perioadei alocate votării sau după exprimarea votului tuturor 

alegătorilor înscriși pe liste, comisia validează fiecare buletin de vot, numără voturile 

fiecărui candidat și consemnează rezultatul votării în procesul-verbal, care este semnat 

de toți membrii Biroului Electoral;  

f) în urma votării, rezultă o listă de candidați ordonată în ordine descrescătoare a 

numărul de voturi obținute de fiecare candidat cadru didactic și o listă ordonată similar 

pentru studenții doctoranzi;  

g) în caz de egalitate a voturilor pe ultimele locuri, alegerile vor fi refăcute pentru 

candidaţii aflaţi în balotaj, în termen de 24 de ore;  

h) rezultatele consemnate în procesele-verbale de numărare a voturilor sunt afişate pe 

pagina web a SNSPA, la secțiunea privind alegerea membrilor CSUD.  

 

Art.11 (1) Contestațiile cu privire la procesul de votare se pot depune la Biroul Doctorate, 

în termen de 2 zile de la afişarea rezultatelor alegerilor.  

(2) Contestațiile sunt rezolvate de Biroul Electoral Universitar în maximum 3 zile după 

expirarea termenului de depunere a contestațiilor.  

 

Art. 12 (1) Preşedintele Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD prezintă 

IOSUD raportul asupra procesului de alegeri şi rezultatul acestora. 

(2) Componenta nominala a CSUD este propusa Senatului spre aprobare. 

(3) Mandatul de membru al CSUD este de 4 ani, cu excepția  studenților doctoranzi aleși 
prin vot, care au un mandat de maxim 3 ani, fără depășirea perioadei de stagiu doctoral 
prevăzut de legislația ȋn vigoare. 

 

Art. 13 În cazul în care nu sunt ocupate /devin vacante locuri din CSUD, se organizează 

alegeri parţiale, iar mandatul noilor membri este valabil pe perioada mandatului CSUD 

aflat în exercitare. 

 

Art.14 Prezenta Metodologie abrogă Metodologia privind desfașurarea alegerilor la 

nivelul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat aprobată prin Hotărârea 

Senatului nr. 16/2019. 

 

 

  



 
 

 
 

Anexa nr. 2 

 

 

Calendar pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice titulare – conducător de 

doctorat, respectiv a studenților – doctoranzi în Consiliul pentru Studii Universitare de 

Doctorat 

 

 

 

4 – 8 iunie 2021 – perioadă informare privind alegerea reprezentanților în CSUD; 

 

9 – 11 iunie 2021 – depunere candidaturi pentru alegerea reprezentanților în CSUD. 

Candidaturile și documentele aferente se depun pe adresa de e-mail alegeri@snspa.ro  

 

12 -  15 iunie 2021 – campanie de informare referitor la candidaturile depuse; 

 

16 iunie 2021 – vot pentru alegerea reprezentanților în CSUD. Votul se va desfășura în 

intervalul 11.00 – 16.00 la sediul SNSPA din Bd. Expoziției nr. 30A.  

 

16 iunie 2021 – afișarea rezultatelor alegerilor; 

 

17 – 18 iunie 2021  - perioadă depunere contestații referitoare la procedura de 

organizare a alegerilor; 

 

22 – 25 iunie 2021 – validarea de către Senatul SNSPA a componenței nominale a CSUD; 
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Anexa nr. 3 

 

 

Biroul Electoral pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice titulare – conducător 

de doctorat, respectiv a studenților – doctoranzi în Consiliul pentru Studii Universitare 

de Doctorat 

 

 

 

Prof.univ.dr. Adrian Pop 

 

Conf.univ.dr.  Alexandra Zbuchea  

 

Lect.univ.dr. Teodor Arpad 

 

Doctorand Alexandru Dumitrache – domeniul științe comunicării 

 

Doctorandă Dana Pițigoi – domeniul științe politice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexa 4.1. 

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

DECLARAŢIE DE INTENŢIE 

 

Subsemnatul/a.......................................................................................... conducător de doctorat în 

domeniul ......................................... în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, depun prezentul dosar de candidatură pentru a candida la funcţia de: 

 

□ Membru în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat   

 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

1. Îndeplinesc toate prevederile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru 
candidarea la ocuparea poziției menționate. 

2. Nu mă aflu în conflict de interese sau situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 
3. Sunt de acord cu publicarea candidaturii pe site-ul www.snspa.ro. 
 

Anexez:   

□ Curriculum vitae; 

□ copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop 

echivalent cărții de identitate 

□ copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul; 

 

□ fișa de verificare a îndeplinirii criteriilor de abilitare în domeniul în care dețin 

conducerea de doctorat conform Ordinului nr. 6129/2016 privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de 

conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. 

 

 

        Data                                                                                                           Semnătura 

.............................       ................................ 

  



 
 

 
 

Anexa 4.2. 

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

DECLARAŢIE DE INTENŢIE 

 

Subsemnatul/a.......................................................................................... student - doctorand în 

domeniul  ......................................... în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, depun prezentul dosar de candidatură pentru a candida la funcţia de: 

 

□ Membru în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat   

 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

4. Îndeplinesc toate prevederile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru 
candidarea la ocuparea poziției menționate. 

5. Nu mă aflu în conflict de interese sau situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 
6. Sunt de acord cu publicarea candidaturii pe site-ul www.snspa.ro. 
 

Anexez:   

□ Curriculum vitae; 

□ copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop 

echivalent cărții de identitate 

□ copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul; 

 

 

 

        Data                                                                                                          Semnătura 

  .............................       ................................ 

 

 


