
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

din BUCUREŞTI 

 

 

 

Senatul Universitar 

 

REGULAMENTUL 

de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat 

Dispoziţii generale 

Art.1. Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) este clasificată în categoria universităţilor 

de cercetare avansată şi educaţie şi este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale 

(MEN) ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), în 

conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată, a 

HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, a Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, modificată şi completată  şi a Cartei ASE. 

Art.2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat se actualizează 

cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori va fi necesar şi intră în vigoare la data aprobării 

acestuia de către Senatul ASE.  

Art.3. Studiile universitare de doctorat constituie ciclul al III-lea de studii universitare, centrat pe 

învăţarea prin cercetare şi a cărui finalitate constă în dezvoltarea competenţelor  de cercetare 

ştiinţifică,. 

Art.4. Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă.   

Art.5. Descrierea specificului IOSUD – ASE : 
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(1) În cadrul ASE, doctoratul este de tip ştiinţific şi reprezintă o formă avansată de învăţare 

prin cercetare prin dobândirea şi producerea de cunoştinţe, contribuind astfel la 

dezvoltarea de competenţe profesionale în domenii de specialitate, precum şi a unor 

competenţe transversale. 

(2) Doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior 

şi cercetare. 

(3) ASE organizează doctoratul în două ramuri de ştiinţă şi zece domenii de studii de 

doctorat:  

Ştiinţe  Economice: Administrarea afacerilor, Cibernetică şi statistică, Contabilitate, 

Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, 

Informatică economică, Management, Marketing. 

Ştiinţe Juridice: Drept. 

Art.6. IOSUD – ASE promovează interdisciplinaritatea în cadrul studiilor universitare de doctorat. 

Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul 

European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC). 

Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 

Art.7. Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în ASE se realizează prin Şcoli 

doctorale. Școlile doctorale se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi 

interdisciplinare. 

Art.8. Structura de organizare a IOSUD – ASE este aprobată de Senatul ASE. 

Art.9. Coordonarea studiilor doctorale din ASE este realizată de către Consiliul pentru Studiile 

Universitare de Doctorat (CSUD) care funcţionează în baza prevederilor legii, ale  

prezentului Regulament, ale Codului studiilor universitare de doctorat şi cele ale Cartei 

universitare.  

Art.10.  

(1) CSUD – ASE este alcătuit din 17 membri, respectiv, un director, 8 conducători de 

doctorat din ASE, 4 studenţi-doctoranzi şi 4 membri din afara ASE. 

(2) Membrii CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să îndeplinească 

standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la 

data desemnării lor ca membri ai CSUD. 

(3) Membrii CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători, sunt: 

a) aleşi prin vot universal, direct, egal şi secret de către conducătorii de doctorat 

din cadrul şcolilor doctorale (cel puţin unul); 

b) numiţi de rectorul ASE (cel puţin 50%) 
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Studenţii-doctoranzi, care îşi depun candidatura pentru a deveni membri ai CSUD, sunt 

aleşi prin votul universal, direct, egal şi secret al studenţilor-doctoranzi din cadrul tuturor 

şcolilor doctorale. 

(4) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani. Studenţii-doctoranzi membri ai CSUD care îşi 

finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd această calitate la 

data finalizării studiilor doctorale. De asemenea, îşi încheie mandatul de membrii CSUD 

şi cei care îşi pierd calitatea de studenţi-doctoranzi. 

(5) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSUD se organizează alegeri parţiale, 

potrivit prevederilor art. 13, 14 şi 15, iar mandatul noului membru se încheie la expirarea 

mandatului CSUD, sau la finalizarea studiilor doctorale, respectiv, la pierderea calităţii de 

studenţi-doctoranzi.  

(6) CSUD este asistat în activitatea sa de către  Biroul Studii Doctorale.  

Art.11. CSUD se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau 

a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 

Art.12.  

(1) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către rector în 

baza unei metodologii propusă de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de către 

Senatul ASE. 

(2) Funcţia de director CSUD este asimilată funcţiei de prorector.  

Art.13. În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul ASE încheie cu directorul CSUD un contract de 

management pe o perioadă de 4 ani.  

Art.14. CSUD are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) stabileşte strategia IOSUD – ASE; 

b) propune Consiliului de Administraţie Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

studiilor universitare de doctorat în vederea aprobării lui în Senatul ASE; 

c) validează alegerile membrilor consiliilor şcolilor doctorale şi numeşte directorii 

acestora. Directorul şcolii doctorale este membru de drept al consiliului respectivei 

şcoli doctorale; 

d) aprobă propunerile consiliilor şcolilor doctorale privind conducătorii de doctorat care 

fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată; 

e) aprobă propunerile consiliilor şcolilor doctorale privind înfiinţarea şi desfiinţarea 

şcolilor doctorale din cadrul ASE; 

f) aprobă regulamentele şcolilor doctorale; 
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g) elaborează, periodic, o strategie de atragere şi de selecţie a candidaţilor la programele 

de studii universitare de doctorat, asigurând informarea corectă a persoanelor 

interesate cu privire la condiţiile şi criteriile de admitere; 

h) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de 

studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii 

universitare de doctorat, curricula, evaluarea studenţilor-doctoranzi, criteriile de 

selecţie şi stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat; 

i) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor 

programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat; 

j) elaborează metodologii de monitorizare a progresului profesional-ştiinţific al 

studenţilor-doctoranzi; 

k) avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi 

parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de 

doctorat şi a doctoratelor în cotutelă; 

l) propune înmatricularea studenţilor-doctoranzi şi gestionează, în numele şi pentru 

şcolile doctorale, programele de  studii universitare de doctorat; 

m) elaborează criterii şi indicatori de evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate cu 

Cadrul European al Calificărilor şi cu competenţele asociate calificării înscrise în 

RNCIS şi pe baza propunerilor formulate de şcolile doctorale, potrivit specificului 

domeniilor de specializare universitară în care se organizează şi se desfăşoară studiile 

universitare de doctorat; 

n) stabileşte criteriile pentru evaluarea internă a programelor de studii universitare de 

doctorat; 

o) asigură informaţiile privind centrele de cercetare şi şcolile doctorale din ţară şi din 

străinătate în care doctoranzii  pot desfăşura stagii de cercetare; 

p) exercită alte atribuţii prin care se asigură un înalt nivel calitativ studiilor universitare 

de doctorat. 

Şcoala doctorală 

Art.15.  

(1) O şcoală doctorală se poate constitui numai dacă are cel puţin 3 conducători de doctorat. 

(2) Cadrul general de organizare şi de funcţionare a şcolilor doctorale este stabilit prin lege, 

prin dispoziţiile codului studiilor universitare de doctorat, prin prezentul regulament şi 

poate fi completat cu prevederile regulamentelor şcolilor doctorale. 

Art.16.  
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(1) Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale şi de consiliul şcolii 

doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul 

şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. 

(2) Ponderea conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală în cadrul consiliului şcolii 

doctorale este stabilită de către CSUD. 

Art.17.  

(1) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară 

programele de studii universitare de doctorat în cadrul şcolii doctorale, precum şi 

relaţiile de cooperare cu departamentele, consiliile facultăţilor şi CSUD. 

(2) Regulamentul şcolii doctorale se aprobă de către CSUD. 

(3) Regulamentul se aplică şi în cazul programelor de studii universitare de doctorat 

desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel. 

Art.18. ASE garantează transparenţa organizării şi desfăşurării programelor de studii universitare de 

doctorat la nivelul tuturor şcolilor doctorale. 

Art.19. ASE, prin şcolile doctorale, poate acorda, în limita locurilor disponibile şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare, sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea de 

stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat. 

 

Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare 

Art.20.  

(1) Pot fi conducători de doctorat cadrele didactice universitare şi cercetătorii care au obţinut 

dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin funcţia 

de lector/şef lucrări, respectiv cercetător ştiinţific gr. III, şi persoanele care dobândesc 

acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.  

(2) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept 

trebuie să aibă un contract de muncă încheiat cu ASE şi să fie membre ale unei şcoli 

doctorale din ASE.  

(3) Dreptul de a desfăşura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai în 

domeniul pentru care s-a conferit această calitate şi într-un singur IOSUD 

(4) În situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să îşi desfăşoare activitatea de 

conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD care organizează activitate numai în 

domeniul respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate 

universitare. Cererea se adresează rectorului universităţii şi trebuie avizată de către 

directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD). Acordul celor două 
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instituţii (IOSUD) se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul de doctorat, prin 

avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului universităţii.  

(5) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD 

decât în aceea în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat necesită clarificarea 

situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii implicate (IOSUD) şi încheierea unui 

contract individual de muncă cu IOSUD unde îşi va desfăşura activitatea.  

Art.21.  

(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-

doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de 

doctorat din ASE şi a unui conducător de doctorat din ţară sau străinătate pe baza unui 

acord scris între instituţiile organizatoare implicate sau sub îndrumarea concomitentă a doi 

conducători de doctorat din ASE. 

(2) În cazul în care conducătorii de doctorat sunt din ASE, doctoratul în cotutelă poate fi 

organizat doar  în domenii diferite de studiu. 

(3) În cazul doctoratului în cotutelă se stabileşte un conducător de doctorat principal. 

Studentul-doctorand este înregistrat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv 

în normarea activităţii de predare şi cercetare a acestuia; 

Art.22. Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 10 studenţi-doctoranzi, aflaţi în 

diverse stadii ale studiilor de doctorat. 

Art.23.  

(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul şcolii doctorale (CSD) poate 

propune schimbarea conducătorului de doctorat, dacă s-a constatat neîndeplinirea 

obligaţiilor contractuale asumate de către acesta, ori pentru alte motive justificate.  

(2) CSD desemnează, în maximum 30 zile, un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut 

mai sus, precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de 

doctorat.  

(3) Noul conducător de doctorat poate menţine comisia de îndrumare existentă sau poate 

propune o altă comisie. 

Art.24.  

(1) În programul de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand este îndrumat de o 

comisie formată din conducătorul de doctorat şi alţi 3 membri care pot face parte din 

echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii 

doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia cu titlul de doctor; 

(2) CSD poate propune criterii pe care membrii comisiilor de îndrumare trebuie să le 

îndeplinească; 



 

 

P
ag

in
a 
6

 

(3) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma 

consultării cu studentul-doctorand şi este avizată de Consiliul şcolii doctorale. 

Art.25. Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor 

comisiilor de doctorat se normează potrivit unei metodologii aprobată de Senatul ASE.  

Admiterea în programele de studii universitare de doctorat 

Art.26.  

(1) Concursul de admitere se organizează în baza unei metodologii de admitere ce va fi 

aprobată de către Senatul ASE. 

(2) Concursul constă în două probe: testul de competenţă lingvistică şi evaluarea 

doctorandului de către o comisie de concurs formată din directorul școlii doctorale și 

conducători de doctorat care au scos teme de cercetare la concurs. 

(3) CSUD publică metodologia de admitere pe site-ul: www.ase.ro/admitere, cu cel puţin 

şase luni înaintea concursului de admitere. 

Art.27. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai 

absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau străinătate. 

 

Înmatricularea studenţilor-doctoranzi 

 

Art.28. După finalizarea admiterii şi  emiterea deciziei de înmatriculare, persoana admisă are calitatea 

de student-doctorand  pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului de doctorat, 

de la înmatriculare şi până la susţinerea publică a tezei sau exmatriculare, mai puţin pe 

perioadele de întrerupere a studiilor. 

Art.29. Studenţii-doctoranzi  sunt încadraţi de către IOSUD-ASE ca asistenţi de cercetare  sau 

asistenţi universitari, pe perioadă determinată. Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi 

didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale 

didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea 

drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, 

la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

Art.30. Înmatricularea studenţilor-doctoranzi la ASE se face prin decizia rectorului si a consiliului 

scolii doctorale, după îndeplinirea tuturor cerinţelor, în baza propunerii înaintate de către 

conducatorul de doctorat, membru al şcolii doctorale. După aprobarea înmatriculării, studenții 

http://www.ase.ro/admitere
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doctoranzi sunt înscrişi în registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă 

de şcolarizare în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat. 

Art.31.  

(1) La înmatricularea studenţilor-doctoranzi dosarul personal va cuprinde 
1
: 

a) diploma de master şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original.  

b) diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original. 

c) diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia în original;  

d) copia cărţii de identitate; 

e) adeverinţa în original eliberată de prima IOSUD care să ateste forma de 

finanţare, pentru studenţii-doctoranzi care urmează al doilea ciclu de studii 

universitare de doctorat; 

f) copia legalizată a certificatului de naştere; 

(2) În al doilea an de studii, dosarul studentului-doctorand se completează cu diploma de 

master în original. 

Art.32. Dosarele personale ale studenţilor-doctoranzi se completează în fiecare an cu eventualele 

contracte sau acte adiţionale la contractele de studii şi cu eventualele documente şi decizii 

care privesc situaţia şcolară şi socială (întreruperi de studii, transferuri, drepturi sociale, 

obligaţii financiare etc.). 

Art.33. După înmatriculare, studentul-doctorand primeşte un card  pe baza căruia acesta se 

legitimează pentru toate serviciile şi activităţile din ASE. În cazul în care studentul pierde 

cardul, i se poate elibera duplicat, în schimbul unei taxe, după publicarea în presă, de către 

student, a anunţului privind pierderea acestuia. 

 

Structura şi durata programului de studii universitare de doctorat 

 

Art.34. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde: 

(1) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi  

(2) un program individual de cercetare ştiinţifică. 

Art.35.  

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este specificat în Planul 

Individual de Doctorat (PID). 

Art.36.  

                                                 
1
 Pentru absolvenţii promoţiei curente, la înmatriculare, se cere adeverinţă de master în original. Pentru studenţii-doctoranzi 

admişi pe locurile finanţate prin taxe, diplomele pot fi în original sau în copie legalizată. 
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(1) Programul de cercetare ştiinţifică (PCS) presupune participarea studentului-doctorand 

într-unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat; 

(2) PCS se realizează pe baza unui PID sub îndrumarea conducătorului de doctorat, sprijinit 

de  comisia de îndrumare; 

Art.37. Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani şi cuprinde perioada de la data 

înmatriculării până la data susţinerii publice a tezei de doctorat; aceasta poate fi prelungită cu 

1-2 ani, din motive temeinice stabilite, la propunerea conducătorului de doctorat, cu 

aprobarea Senatului ASE, în limita fondurilor disponibile. 

Art.38.  

(1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să susţină teza în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii universitare de doctorat (3 ani) şi eventualelor acte adiţionale la 

acesta, mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani de la terminarea 

studiilor universitare de doctorat pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui 

termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. 

(2) În perioada de graţie, specificată la alineatul anterior, studentul-doctorand nu poate 

beneficia de bursă de doctorat sau alt sprijin financiar acordat din granturile doctorale.  

(3) În perioada de graţie nu se alocă ore conducătorului de doctorat şi membrilor comisiei de 

îndrumare.  

(4) În timpul perioadei de graţie nu se pot acorda întreruperi ale studiilor universitare de 

doctorat şi nici prelungiri ale duratei programului de doctorat.   

 

Art.39. Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesită 

prezenţa efectivă a acestuia în cadrul ASE sau în cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare 

care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu ASE, în afara perioadelor aferente 

mobilităţilor. Prezenţa efectivă a studentului-doctorand este decisă de către conducătorul de 

doctorat în funcţie de specificul programului doctoral şi cu respectarea prevederilor 

Regulamentului şcolii doctorale.  

Art.40. După susţinerea tezei de doctorat, ASE eliberează, la solicitarea absolventului, o adeverinţă 

care atestă absolvirea studiilor universitare de doctorat şi perioada în care studentul-doctorand 

a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu. 

Art.41.  

(1) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului 

de studii universitare de doctorat a studentului-doctorand revine conducătorului de 

doctorat. 
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(2) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentului-

doctorand, fiind obligat să facă tot posibilul pentru a-i asigura acestuia condiţiile, 

cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării cu succes a 

programului de doctorat. 

(3) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării pregătirii doctorale reprezintă  o obligaţie a 

ASE, a şcolii doctorale şi a conducătorului de doctorat. 

(4) ASE, prin şcolile doctorale, garantează accesul doctoranzilor la resursele logistice şi de 

cercetare și încurajează participarea studenților-doctoranzi la proiecte de cercetare cu 

relevanţă naţională şi internaţională. 

Art.42.  

(1) Studentul – doctorand trebuie să aloce 40 de ore săptămânal programului său doctoral, ore 

desfăşurate în cadrul ASE (programe de studii, centre de cercetare, echipe de cercetare 

etc.); 

(2) Activităţile aferente programului doctoral şi numărul de ore repartizate fiecăreia dintre 

acestea sunt stabilite de către conducătorul de doctorat, cu respectarea prevederilor 

regulamentului şcolii doctorale. 

Art.43. Până la 20 octombrie a primului an de studii se definitivează planul individual de doctorat 

(PID), de către conducătorul de doctorat, în colaborare cu studentul-doctorand. Structura 

acestuia este prezentată în Anexa 1 la  prezentul Regulament. 

Art.44. Planul individual de doctorat se transmite online pe platforma CSUD şi se depune la 

secretariatul CSUD în formă scrisă, avizat, în prealabil, de către comisia de îndrumare şi de 

către Consiliul şcolii doctorale. 

 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 

Art.45. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument suport de 

îmbogăţire a cunoştinţelor studentului-doctorand şi îi serveşte acestuia pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe 

avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat. 

Art.46.  

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să fie relevant pentru 

subiectul de cercetare al lucrării de doctorat. 

(2) Participarea unui student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate 
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de către studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv şi independent de către conducătorul 

de doctorat. 

(3) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din 

cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de şcoala doctorală proprie sau de 

către alte şcoli doctorale. 

(4) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu 

poate depăşi trei luni, conform Codului studiilor universitare de doctorat. 

Art.47. Studiile universitare avansate pot fi realizate prin: 

a) programe speciale de studii universitare avansate, organizate de şcolile doctorale; 

b) frecventarea a 3-5 discipline din programele de masterat de cercetare din cadrul 

ASE; 

c) alte activităţi stabilite de către conducătorul de doctorat. 

 

Programul de cercetare ştiinţifică 

 

Art.48. Obiectivul principal al programului de cercetare ştiinţifică constă în elaborarea tezei de 

doctorat şi în formarea competenţelor incluse în fişa calificării doctorale din RNCIS. 

Art.49. Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand într-unul sau 

mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat în cadrul Şcolii 

doctorale, centrelor de cercetare sau departamentelor. 

Art.50. Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat şi a 

comisiei de îndrumare. 

Art.51. Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul ASE, în instituţii de cercetare cu 

recunoaştere internă sau internaţională, partenere într-un consorţiu cu ASE. 

Art.52. Centrele de cercetare din ASE vor asigura infrastructura de cercetare necesară pentru studiile 

universitare de doctorat. 

Art.53. Cerinţele minimale pentru finalizarea programelor de cercetare științifică au în vedere:  

a) întocmirea, la finele anilor de studii, de Rapoarte de progres care trebuie să cuprindă 

rezultatele cercetării ştiinţifice proprii; 

b) participarea la dezbaterile ştiinţifice organizate în cadrul şcolii doctorale, concretizate în 

publicarea de working papers; 

c) îndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Acestea sunt 

stabilite de către CSUD, până la finalizarea admiterii în stagiul de pregătire doctorală. 

Criteriile minimale sunt prezentate în anexa 2 la prezentul Regulament. 
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Art.54. Activitatea de cercetare din anul III de studii se evaluează de către comisia de îndrumare pe 

baza diseminării rezultatelor cercetării, prin participarea la conferinţe ştiinţifice şi prin 

publicarea în articole în reviste cotate în baze de date internaţionale. 

 

Întreruperi şi prelungiri  

 

Art.55. Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe, la cererea studentului-

doctorand, pe motive temeinice, în urma prezentării unor documente justificative. 

(1) Întreruperea este aprobată de CSUD, în baza avizului conducătorului de doctorat şi cu 

acordul consiliului şcolii doctorale. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi 

două semestre, cu excepţia întreruperilor expres prevăzute de lege.  

(2) Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu 

perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de CSUD. 

Art.56. Prelungirea, respectiv întreruperea se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii 

universitare de doctorat.  

Art.57. Întreruperea de şcolaritate se face începând cu data  înregistrării cererii la Biroul Studii 

Doctorale şi până la data începerii semestrului universitar ce succede perioadei de întrerupere. 

Art.58. Întreruperea studiilor de doctorat este posibilă doar înaintea începerii sesiunii de evaluare a 

rapoartelor de progres al cercetării, conform graficului activităţilor. 

Art.59. Taxa de şcolarizare plătită pentru semestrul în care s-a aprobat cererea de întrerupere nu se 

restituie.  

Art.60. Reluarea studiilor după întrerupere se face în regim de finanţare de la buget sau cu taxă, în 

limita locurilor disponibile, în conformitate cu legea. Taxa de şcolarizare va fi cea în vigoare 

în anul universitar în care studentul-doctorand revine după întrerupere. 

Art.61. Reluarea studiilor după întrerupere se face pe baza unui unui act adiţional la contractul de 

studii doctorale. 

Art.62. Studentul doctorand care beneficiază de întreruperea studiilor, transfer sau retragere de la 

studii, va depune la Biroul Studii Doctorale legitimaţia de student-doctorand, şi dacă e cazul 

legitimaţia de călătorie. 

 

Exmatriculări 

 

Art.63. Studentul-doctorand va fi exmatriculat dacă : 
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a) nu depune, la timp, Rapoartele de progres al cercetării ştiinţifice sau nu se prezintă la 

dezbaterea publică a rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii; 

b) i se respinge sau nu promovează unul dintre Rapoartele de progres al cercetării 

ştiinţifice nici în urma sesiunii de reevaluare. În urma propunerii de exmatriculare de 

către conducătorul de doctorat şi  a  comisiei de îndrumare, prin obţinerea calificativului 

„Respins” la raportul de progres, CSUD emite decizia de exmatriculare a studentului 

doctorand.  

c) nu şi-a susţinut teza de doctorat la încheierea duratei programului de studii doctorale, 

sau, după caz, la finalizarea perioadei de graţie, conform legii; 

d) la resusţinerea publică a tezei, comisia de doctorat acordă tot calificativul 

„Nesatisfăcător”; 

e) încalcă etica universitară sau a cercetării ştiinţifice, inclusiv prin plagiat; 

f) nu plăteşte taxa de şcolarizare în primele trei săptămâni de la începerea semestrului. 

Art.64. Studenţii-doctoranzi care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat din ASE 

se pot înscrie la un nou concurs de admitere la ASE, excepţie făcând cei care au fost 

exmatriculaţi pe motiv de plagiat.  

Art.65. Studenţilor doctoranzi care au fost exmatriculaţi li se eliberează documentele în original de la 

dosarul personal pe baza notei de lichidare semnate de către toate persoanele responsabile.  

 

Evaluarea programelor de studii universitare de doctorat 

 

Art.66. Evaluarea externă a şcolilor doctorale se realizează pe baza performanţei acestora şi a 

capacităţii instituţionale a ASE. 

Art.67. Evaluarea externă a şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de 

asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza metodologiilor acestora.  

Art.68.  

(1) Calitatea programelor de studii universitare de doctorat va fi supusă unui proces de 

evaluare internă coordonat de CSUD pe baza unei metodologii proprii.  

(2) Evaluarea internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat se face de către 

Consiliul şcolii doctorale şi CSUD la intervale de 5 ani. 

(3) Procedurile de evaluare internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat se 

elaborează pe baza criteriilor minimale stabilite de Codul studiilor doctorale, se avizează 

de către CSUD şi se aprobă de către Senatul ASE. 
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Evaluarea studenţilor-doctoranzi 

 

Art.69. Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi este centrată pe valorificarea rezultatelor activităţii 

de cercetare, respectiv, publicaţii, participare la conferinţe, în concordanţă cu calitatea 

acestora, estimată prin integrarea publicaţiilor în fluxul internaţional, citări, premii etc. 

Art.70. Procedurile şi criteriile de evaluare trebuie să permită: 

a) măsurarea corectă a performanţelor studenţilor-doctoranzi şi să reflecte diferenţele de 

performanţă între aceştia;  

b) analiza progresului studenţilor-doctoranzi în dobândirea cunoaşterii şi a deprinderilor 

asociate cu calificarea profesională vizată; 

c) verificarea administrativă şi academică pentru a asigura corectitudinea procedurilor; 

d) transparenţa şi informarea cu privire la criteriile de evaluare a studenţilor-doctoranzi; 

e) informarea studenţilor-doctoranzi despre metodele, criteriile evaluării şi performanţele 

aşteptate. 

Art.71.  

(1) În evaluarea continuă şi finală a activităţii studentului-doctorand se va respecta etica 

ştiinţifică şi deontologia profesională şi universitară. 

(2) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al 

unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, 

studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii. 

Art.72.   

(1) Fiecare student doctorand este evaluat pe baza unor rapoarte anuale de progres. 

(2)  Consiliul fiecărei Şcoli Doctorale poate stabili în plus şi alte instrumente specifice de 

monitorizare a activităţii studenţilor doctoranzi pe parcursul anului universitar. 

Art.73.  

1) Evaluarea studentului doctorand este realizată de către conducătorul de doctorat şi 

comisia de îndrumare. În urma susţinerii raportului de progres, conducătorul de 

doctorat şi comisia de îndrumare acordă unul din următoarele două calificative: 

admis sau respins. Acordarea calificativului respins atrage după sine îmbunătăţirea 

raportului de progres şi prezentarea acestuia într-o a doua sesiune conform 

calendarului anual aprobat. 

2) Studentul doctorand poate contesta calificativul obţinut în termen de 48 de ore de la 

data evaluării/anunţării rezultatelor, printr-o cerere adresată directorului şcolii 

doctorale. În acest caz, directorul şcolii doctorale dispune formarea unei comisii 

alcătuite din trei conducători de doctorat, care va proceda la o nouă evaluare a 
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raportului de progres. Rezultatul dat de această comisie se comunică Biroului Studii 

Doctorale, în scris, în termen de 7 zile de la formularea contestației şi constituie 

calificativul definitiv la proba contestată. Acesta va fi comunicat studentului 

doctorand pe pagina personală. 

3) În urma obţinerii calificativului respins la a doua evaluare a raportului de progres 

anual al cercetării ştiinţifice a studentului-doctorand, conducătorul de doctorat şi 

comisia de îndrumare propun exmatricularea acestuia.  

 

Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat 

 

Art.74. Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat va ţine cont de calitatea rezultatelor obţinute de 

aceştia în cercetare şi în îndrumarea doctoranzilor, precum: 

a)   rezultatele cercetării ştiinţifice proprii şi ale doctoranzilor îndrumaţi, evaluate prin 

publicaţii sau/şi alte  modalităţi de valorificare a activităţii de cercetare; 

b) alţi indicatori ai activităţii ştiinţifice a conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor 

îndrumaţi, precum: participarea la proiecte de cercetare, participarea la conferinţe 

naţionale şi internaţionale, apartenenţa la organizaţii profesionale. 

Art.75. Evaluarea conducătorilor de doctorat se face o dată la 5 ani, în condiţiile legii. Procedurile de 

evaluare sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, la propunerea 

CNATDCU. Rezultatele evaluării sunt publice. 

 

Finanţarea programelor de studii universitare de doctorat 

 

Art.76. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, 

în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

Art.77. Studenţii-doctoranzi pot beneficia de granturi doctorale pentru studiile universitare de 

doctorat, în conformitate cu metodologia naţională.  

Art.78. Şcolile doctorale pot finanţa programe de studii universitare de doctorat şi din proiecte de 

cercetare-dezvoltare finanţate din alte surse, publice sau private. 

Art.79. Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din 

burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţi-

doctoranzi în regim cu taxă, în condiţiile legii. Taxele de studiu în programele de studii 

universitare de doctorat sunt stabilite de către Senatul ASE. 

Art.80.  
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(1) Finanţarea de la buget se păstrează atât timp cât conducătorul de doctorat şi comisia de 

îndrumare constată progres în pregătirea doctorală a studentului-doctorand la finele anilor 

unu şi doi. 

(2) În caz contrar, locul la buget rămâne vacant şi este scos la concurs organizat de 

conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare pentru studenţii-doctoranzi în regim cu 

taxă din echipa conducătorului de doctorat, modificând corespunzător clauzele 

contractului de studii doctorale. 

(3) În situaţii speciale, când o Şcoala doctorală nu poate ocupa locurile rămase vacante, 

acestea se redistribuie către alte Şcoli doctorale, pe baza unei  decizii CSUD.   

Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de doctorat 

 

Art.81. Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică, sub 

îndrumarea conducătorului de doctorat şi să conţină rezultate originale în domeniul 

cunoaşterii ştiinţifice.  

Art.82.  

(1) În vederea standardizării instituţionale, fiecare şcoală doctorală elaborează un ghid de 

redactare a tezei de doctorat pe domenii de specializare universitară, precizând elemente 

precum: identitatea vizuală a şcolii doctorale şi a ASE, structura formală a tezei, numărul 

minim şi maxim de pagini, standardul de redactare a referinţelor bibliografice, cerinţe 

formale de tehnoredactare etc.  

(2) Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională. 

(3) Autorul tezei, respectiv studentul-doctorand şi coordonatorul ştiinţific vor fi precizaţi pe 

coperta tezei. Membrii comisiei de doctorat vor fi precizaţi pe coperta interioară a tezei. 

Art.83.  

(1) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu 

conducătorul de doctorat şi va respecta structura cadru din ghidul de redactare a tezei de 

doctorat. 

(2) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până 

în momentul finalizării acesteia, în vederea susţinerii publice. Noul titlu al tezei trebuie 

fie în concordanţă cu cercetarea ştiinţifică desfăşurată de studentul doctorand pe 

parcursul întregului program de studii doctorale.  

(3) Teza de doctorat trebuie să fie o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei 

pentru orice material preluat.  

Art.84.  
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(1) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi 

informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.  

(2) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei pentru respectarea 

standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii 

conţinutului, potrivit prevederilor legale în vigoare. . 

Art.85.  

(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice. 

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 

conformitate cu prevederile legii. 

(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra 

produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de 

doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. 

 

Evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat 

 

Art.86. Derularea procesului de susţinere a tezei de doctorat se realizează conform procedurii de 

susţinere a tezei de doctorat, afişată pe site-ul www.doctorat.ase.ro. 

Art.87. Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc rezultatele de cercetare 

prezentate în teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. În mod 

obligatoriu se iau în considerare şi rezultatele publicaţiilor studentului-doctorand în revistele 

de specialitate şi în volumele conferinţelor ştiinţifice în conformitate cu criteriile minimale 

din Anexa  2 la prezentul regulament. 

Art.88. Cel puţin o parte dintre rezultatele ştiinţifice originale incluse în teză trebuie să fi fost 

publicate ca realizări profesionale deosebite, în intervalul dintre înscrierea în programul de 

studii universitare de doctorat şi susţinerea publică a tezei, în reviste incluse în baze de date 

internaţionale.  

Art.89.  

(1) Susţinerea tezei de doctorat are loc în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de 

doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat.  

(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de 

îndrumare şi-au dat acordul.  

(3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv 

plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau 

înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de 

doctorat şi comisia de îndrumare, studentul-doctorand nu va primi acordul de susţinere 

publică a tezei.  
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(4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de Directorul 

şcolii doctorale şi aprobată de Consiliul scolii doctorale. 

(5) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca membru al 

Senatului sau al Consiliului de Administraţie al ASE, conducătorul de doctorat şi cel 

puţin 3 referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost 

elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara ASE. 

Referenţii din afara ASE trebuie să facă parte din universităţi şi institute de cercetare de 

prestigiu naţional şi internaţional. Cel puţin unul dintre cei doi referenţi din afara ASE 

trebuie să fie din consorţiul Universitaria. 

(6) Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de 

conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător 

de doctorat, în ţară sau în străinătate.  

(7) În cazul doctoratului în cotutelă, în comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat 

trebuie să facă parte ambii conducători de doctorat.  

(8) CSUD şi şcolile doctorale pot impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pe 

care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din 

comisia respectivă.  

(9) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii 

comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie 

a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. 

Art.90.  

(1) În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, doctorandul va elabora rezumatul tezei 

de doctorat, cuvintele cheie şi cuprinsul în limba română, engleză sau franceză. 

(2) Teza de doctorat, rezumatul tezei, cuvintele cheie, lista publicaţiilor şi declaraţia proprie 

şi a conducătorului de doctorat de asumare a răspunderii se depun la CSUD, împreună cu 

referatele favorabile ale membrilor comisiei de doctorat; 

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la IOSUD-ul care are 

conducătorul principal de doctorat. 

Art.91.  

(1) Propunerea de acordare a titlului de doctor, include: 

a) calificativul propus a se acorda; 

b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel mai 

bine subiectului tezei de doctorat, numită în continuare comisie principală; în cazul 

tezelor care tratează subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi 
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indicate încă maximum două alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU 

care corespund subiectului tezei; 

c) data susţinerii publice a tezei de doctorat.  

(2) Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt înaintate în format PDF, în care 

textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la 

această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.  

Art.92.  Conţinutul dosarului de doctorat ce va fi înaintat MEN este stabilit prin procedura CSUD şi 

este afişată pe site-ul acestuia. 

Art.93.  

(1) CSUD transmite la Biblioteca Centrală ASE, teza de doctorat şi rezumatul tezei de 

doctorat, cu cel puţin 18 zile înainte de susţinerea publică, în formă clasică şi electronică, 

pentru consultarea lor de către cei interesaţi, asigurându-se regimul pentru materiale 

nepublicate. 

(2) Anunţurile privind susţinerea publică a tezei de doctorat şi rezumatul acesteia  se publică 

la avizierul Biroului Studii Doctorale si pe site-ul www.doctorat.ase.ro. 

(3) Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se stabilesc în intervalul de minimum 15 zile şi 

de maximum trei luni de la data emiterii deciziei rectorului de numire a Comisiei de 

doctorat şi se afişează pe site-ul CSUD cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de 

preşedintele Comisiei de doctorat. 

Art.94. Susţinerea publică a tezei de doctorat include obligatoriu o serie de intrebari din partea 

membrilor  comisiei de doctorat si a publicului. 

Art.95.  

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia 

de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie 

tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, 

„Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”.  

(2) Criteriile minimale pentru acordarea calificativelor sunt prezentate în anexa 2 la 

prezentul Regulament, vor fi incluse în contractul de studii universitare de doctorat şi 

rămân valabile pe toată durata programului de doctorat. 

(3) Calificativele la susţinerea publică a tezelor de doctorat se acordă cu îndeplinirea 

standardelor minimale aprobate de CSUD. 

(4) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei şi 

susţinerii publice, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 

universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea 
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de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este 

obligat: 

a) să notifice celorlalţi membri ai comisiei de doctorat abaterile constatate şi să 

propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător”;  

b) să sesizeze Comisia de etică a ASE pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv 

prin exmatricularea studentului-doctorand. 

(5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare 

ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului 

„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător” comisia de doctorat propune 

acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. 

CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei naţionale 

acordarea sau neacordarea titlului de doctor.  

(6) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează 

elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi 

solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa 

aceleiaşi comisii de doctorat, ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua 

susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar 

studentul-doctorand este exmatriculat.  

Art.96.  

(1) În cazul în care CNATDCU invalidează teza de doctorat, studentul-doctorand o poate 

reface în maximum 9 luni pentru ca teza de doctorat să poată fi retransmisă CNATDCU 

în termen de maximum un an de la data primei invalidări. 

(2) Pe parcursul acestui proces se păstrează conducătorul de doctorat şi comisia de 

îndrumare. 

(3) Dacă teza de doctorat va fi invalidată şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar 

studentul-doctorand va fi exmatriculat.  

Art.97. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei naționale, după validarea tezei 

de doctorat de către CNATDCU.  

Art.98.  Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se 

numeşte diplomă de doctor. În diploma se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar 

sau interdisciplinar al doctoratului.  

 

Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand  
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Art.99. Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum şi 

ASE, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de 

doctorat. 

Art.100. Pe parcursul desfăşurării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand 

are dreptul:  

a) să beneficieze de sprijinul şi coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei de 

îndrumare;  

b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale centrelor de cercetare din cadrul 

ASE atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de 

doctorat;  

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor 

prezentului regulament;  

d) să aibă acces la centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii 

doctorale şi ale ASE pentru elaborarea rapoartelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 

e) să participe la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale;  

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul ASE sau din cadrul unor 

unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale 

cu ASE;  

g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale, în limita fondurilor 

disponibile;  

h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese 

ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară sau iarnă şi seminarii naţionale şi 

internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat, în limita 

fondurilor disponibile;  

i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi 

de ASE;  

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul 

şcolii doctorale; 

k) alte drepturi legale.  

Art.101. Studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 

a) să achite taxa de şcolarizare, în situaţia în care este student doctorand la forma de  

finanţare, în regim cu taxă; 

b) să respecte programul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi 

îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor 

cercetării; 
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c) să prezinte anual, conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare, rapoarte de 

progres al cercetării ştiinţifice şi eventual celelalte elemente de monitorizare stabilite 

prin prezentul Regulament; 

d) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi cu comisia de îndrumare; 

e) pe fiecare articol publicat sau participare la conferinţă sa fie trecută numai afilierea la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti (pentru versiunea in limba engleză se 

trece  “The Bucharest University of Economics Studies”); 

f) să respecte disciplina instituţională; 

g) alte obligaţii legale.  

 

Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat 

Art.102.  

(1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, modificată şi completată, din prezentul Regulament, din Regulamentele 

şcolilor doctorale, precum şi din contractul de muncă. 

(2) Conducătorul de doctorat are, printre altele, următoarele drepturi:  

a) să fie remunerat pentru activităţile de coordonare la doctorat; 

b) să participe la competiţii pentru granturi doctorale;  

c) să îndrume şi să evalueze activitatea studentului-doctorand în cadrul programului 

de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, 

urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând 

interesele profesionale ale studentului-doctorand;  

d) să propună comisia de doctorat;  

e) să beneficieze de o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu 

metodologia specifică a procesului de evaluare;  

f) să cunoască rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;  

g) să propună temele de cercetare;  

h) să refuze îndrumarea unui student-doctorand, în condiţiile în care este pus fără 

voia sa într-un conflict de interese;  

i) să solicite Consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un 

student-doctorand;  

j) să selecteze candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea 

sa si de a propune inmatricularea studentului-doctorand;  

k) să solicite şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare 

poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;  
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l) să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu 

respectarea prevederilor prezentului Regulament.  

m) să solicite exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta nu-şi îndeplineşte 

obligaţiile din programul de studii universitare de doctorat. 

Art.103. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:  

a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-

doctorand;  

b) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea 

pe care o realizează;  

c) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-

doctorand;  

d) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 

e) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi; 

f) să cunoască metodologia de evaluare internă şi externă;.. 

 

Incompatibilităţi 

 

Art.104. Directorul şcolii doctorale nu poate avea în acelaşi timp şi funcţie de conducere executivă 

(director de departament, prodecan, decan, prorector, rector).  

Art.105. În Comisia de îndrumare, în Consiliul Şcolii doctorale sau în CSUD nu pot fi membri cei care 

se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. 

Art.106. Un conducător de doctorat nu poate coordona programul de studii doctorale ale studentului-

doctorand cu care se află în relaţie de rudenie până la gradul al III-lea inclusiv. 

Art.107. Din Comisia de îndrumare nu pot face parte membri care se află cu studentul-doctorand în 

relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea, inclusiv. 

 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

Art.108.  

(1) Un conducător de doctorat poate îndruma cel mult 15 studenţi doctoranzi în diverse 

stagii din care cel mult 10 studenţi doctoranzi aflaţi în programul de studii universitare de 

doctorat. 
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(2) Cadrele didactice sau de cercetare care conduc doctorate pot primi noi studenţi 

doctoranzi până la momentul pensionării, moment în care se închide contractul de 

muncă. 

(3) Decizia de alocare de locuri la admitere revine Şcolii doctorale din care face parte 

conducătorul şi CSUD. 

(4) Cadrele didactice sau de cercetare care se pensionează pot să continue îndrumarea 

studenţilor doctoranzi aflaţi sub îndrumarea lor la data pensionării până la susţinerea 

publică a tezelor de doctorat. 

(5) În situaţia în care un conducător de doctorat titular nu doreşte să-şi continue activitatea 

de conducere de doctorat după pensionare, şcolii doctorale din care face parte îi revine 

responsabilitatea realocării studenţilor doctoranzi către alţi conducători de doctorat. 

Art.109. Studenţii-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea 

intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 la forma de învăţământ fără 

frecvenţă, îşi pot continua studiile în cadrul acestei forme de învăţământ, până la finalizarea 

acestora.  

Art.110. În cazul studenţilor-doctoranzi ale căror teze de doctorat nu au fost supuse analizei 

preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare până la data de 1 

octombrie 2011, se aplică dispoziţiile Codului pentru studii universitare de doctorat, inclusiv 

prevederile referitoare la desemnarea comisiei de îndrumare, ţinându-se seama de stadiul 

procedural în care se află, respectiv program de pregătire universitară avansată sau program 

de cercetare ştiinţifică.  

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului ASE din 7 februarie 2014 

 

 

 

 

Rector,         Preşedintele senatului universitar, 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase      Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia 
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Anexa 1 

PLANUL INDIVIDUAL DE DOCTORAT (PID) 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Nume şi prenume doctorand:  

1.2 Nume şi prenume conducător de doctorat principal: 

1.3 Nume şi prenume conducător de doctorat în cotutelă: 

1.4 Data înmatriculării: 1 octombrie 2014 

1.5 Data estimată a susţinerii tezei de doctorat: 

1.6 Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat: 

1.7 Titlul temei de cercetare
2
:  

 

1.8 Titlul tezei de doctorat: 

 

1.9 Şcoala doctorală: 

1.10 Domeniul fundamental: 

1.11 Domeniul de doctorat: 

 

1.12 Comisia de îndrumare
3
:    

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Afilierea 

instituţională 

Date de contact (e-

mail şi/sau telefon) 
Semnătură 

1     

2     

3     

4     

 

 

                                                 
2
 Tema de cercetare pe care candidatul se înscrie pentru admiterea la programul de doctorat. 

3
 Comisia de îndrumare este formată din conducătorul de doctorat şi alţi trei membri. Cei trei membrii pot fi 

persoane afiliate şcolii doctorale sau cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Componenţa comisiei de 

îndrumare urmează să fie stabilită la începutul lunii octombrie, de către conducătorul de doctorat, în urma consultării cu 

studentul doctorand. 
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2. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE 

AVANSATE (PSUD)
4
 

 

NNr. 

crt. 

Denumirea 

disciplinelor din PSUD 
Masteratul de cercetare 

Perioada în care este 

programat cursul 

1    

2    

3    

4    

 

3. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: 

 

3.1 Titlul programului de cercetare ştiinţifică
5
:     

 

3.2 Obiectivele programului de cercetare ştiinţifică: 

 

3.3 Stadiul cunoaşterii în domeniul de cercetare ales (cu indicarea a cel puţin 10 lucrări relevante 

pentru tema propusă; lucrările inserate la bibliografie trebuie să fie citate în text): 

 

3.4 Metodologia cercetării: 

 

3.5 Activităţi specifice pe fiecare obiectiv de cercetare: 

 

Obiective Activităţi 
Perioada de 

desfăşurare 

Rezultate 

estimate
6
 

Obiectiv 1 Activitatea 1.1   

 Activitatea 1.2   

 ........   

Obiectiv 2 Activitatea 2.1   

                                                 
4
 Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 luni.    Participarea 

unui anumit student doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi alegerea elementelor de 

studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către studentul doctorand sunt stabilite exclusiv şi  independent de 

către conducătorul de doctorat al acestuia. Cursurile vor fi stabilite de conducătorul de doctorat până la 1 octombrie a.c. 
5
 Programul de cercetare științifică se înscrie în domeniul de cercetare definit prin tema de cercetare pe care candidatul a 

fost admis.  
6
 Rezultatele estimate trebuie să fie cel puţin la nivelul criteriilor minimale din Anexa 2 la Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. 
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 Activitatea 2.2   

 .......   

.........    

 

Descrierea succintă a fiecărei activităţi din tabelul de mai sus: 

 

........... 

 

4. ACTIVITATEA STIINTIFICA  A STUDENTULUI-DOCTORAND:    

 

4.1. PREMII OBTINUTE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE. 

 

 

 
 

 

4.2. PARTICIPAREA CU LUCRĂRI LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE.  

 

 

 

4.3. PUBLICAŢII.  
 

[autorii; titlul articolului; revista, cod ISSN, vol., nr, paginile; factorul de impact] 

 

4.4. PARTICIPAREA în PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE NATIONALE şi INTERNATIONALE   
 

(nume proiect; instituţia care a finanţat; perioada; dacă are legătură cu acest program de cercetare)  

 

4.5. BURSE OBTINUTE 
 

[Finanțatorul; Perioada şi locul; Principalele rezultate şi valorificarea lor; Valoarea finanțării (ron, usd sau 

euro, după caz)] 
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 NUME ŞI PRENUME SEMNATURA 

 DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ   

CONDUCATOR DE DOCTORAT   

STUDENTUL-DOCTORAND   

 

DATA: 

 

 

Observații privind întocmirea PID 

 

1.  Documentul completat şi semnat de conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare şi 

studentul doctorand va fi depus la Directorul Şcolii Doctorale până la 20 octombrie a.c. Documentul 

va fi înaintat la Biroul CSUD pană la data de 30 octombrie a.c. 

 

2. Planul individual de doctorat se va realiza de către studentul doctorand sub directa îndrumare a 

conducătorului de doctorat. 

 

3. Titlul tezei de doctorat se stabileşte de către studentul doctorand cu consultarea conducătorului de 

doctorat ţinând seama de tema de cercetare scoasă la concurs în sesiunea de admitere. Conform art. 65 

al. (4) din Codul Studiilor universitare de doctorat, „titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera 

alegere a studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice”. 
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ANEXA  2 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

Criterii minimale pentru admiterea susținerii publice a tezei de doctorat: 

 

I. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine” 

 

a. Articole în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul științelor socio-umane cu următoarea condiţie: 

4.0
1

1




m

i in
, unde m – numărul de articole si ni – numărul de autori pe articolul i. 

b. Cel puțin un articol, ca unic autor, într-o revistă indexată în cel puțin 3 baze de date internaționale. 

c. Participarea la o conferință națională sau internațională, ca unic autor. 

d. Participare cu cel puțin două lucrări la seminariile organizate de școala doctorală. 

 

II. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte Bine”: 

 

a. Articole în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul științelor socio-umane cu factor de impact 

pozitiv  şi următoarea condiție: 33.0
1

1




m

i in
, unde m – numărul de articole si ni – numărul de autori pe 

articolul i. Din aceste articole, cel puțin unul trebuie să fie ca prim autor. 

b. Cel puțin un articol, ca unic autor, într-o revistă indexată în cel puțin 3 baze de date internaționale. 

c. Participarea la o conferință internațională în străinătate al cărui volum este indexat ISI Proceedings. 

d. Participare cu cel puțin două lucrări la seminariile organizate de școala doctorala. 

 

III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”: 

 

a. Articole în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul științelor socio-umane, cu factor de impact pe 

cinci ani pozitiv şi care să îndeplinească următoarea condiție: 5.0
1

1




m

i in
, unde m – numărul de 

articole si ni – numărul de autori pe articolul i. Dintre aceste articole, cel puțin unul trebuie să fie ca 

prim autor. 

b. Cel puțin un articol, ca unic autor, într-o revistă indexată în cel puțin 3 baze de date internaționale. 

c. Participarea la o conferință internațională în străinătate al cărui volum este indexat ISI Proceedings. 

d. Participare, cu cel puțin două lucrări, la seminariile organizate de școala doctorală. 
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ŞTIINTE JURIDICE 

Criterii minimale pentru admiterea susținerii publice a tezei de doctorat: 

I. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine” 

 

a. Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI sau in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 

juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 1 ca 

unic autor, pe domeniul de cercetare propus 

b. Cel puțin 4 articole in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice sau indexate in 

cel puțin 2 baze de date internaționale., din care cel puțin 1 ca unic autor, pe domeniul de cercetare 

propus 

c. Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca unic 

autor, pe domeniul de cercetare propus. 

 

II. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte Bine”: 

 

a. Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI, in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 

juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 2 ca 

unic autor, pe domeniul de cercetare propus 

b. Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice sau indexate 

in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 2 ca unic autor, pe 

domeniul de cercetare propus 

c. Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca unic 

autor, pe domeniul de cercetare propus,  

 

III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”: 

 

a. Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI, in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 

juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 3 ca 

unic autor, pe domeniul de cercetare propus 

b. Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice sau indexate 

in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 3 ca unic autor, pe 

domeniul de cercetare propus 

c. Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca unic 

autor, pe domeniul de cercetare propus. 
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