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TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

Capitolul I. Scop şi obiective 

Art.1. Scopul prezentului regulament este de a stabili modalităţile de reorganizare şi 
implementare ale programelor de studii universitare de doctorat (ciclul III – Bologna) în 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în calitate de universitate 
organizatoare de studii universitare de doctorat (UOD) sau în consorţii/parteneriate 
(IOSUD), acreditate în acest sens. 

Art.2. Prin aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament se urmăreşte atingerea 
următoarelor obiective: 

a) iniţierea şi consolidarea unui proces de creştere a calităţii studiilor universitare de 
doctorat în vederea formării unei noi generaţii de cercetători competitivi la nivel 
european; 

b) realizarea unui cadru minim de referinţă pentru practicile de organizare a 
programelor de studii universitare de doctorat; 

c) definirea terminologică unitară a componentelor de bază utilizate în proiectarea şi 
aplicarea programelor de studii universitare de doctorat; 

d) promovarea de standarde, proceduri şi principii comune, minime şi obligatorii 
pentru garantarea calităţii în organizarea şi desfăşurarea programelor de studii 
universitare de doctorat; 

e) stimularea cooperării intra - şi inter - instituţionale pentru dezvoltarea conţinutului 
programelor de studii universitare de doctorat la nivel naţional şi internaţional; 

f) asigurarea autonomiei universitare în privinţa alegerii mijloacelor de creştere a 
nivelului standardelor şi criteriilor de calitate prevăzute în Codul studiilor 
universitare de doctorat;  

g) stabilirea clară şi completă a statutului juridic al doctoranzilor şi al conducătorilor 
de doctorat, prin recunoaşterea şi garantarea drepturilor şi a intereselor legitime 
ale acestora, precum şi impunerea executării întocmai a obligaţiilor ce le revin; 

h) optimizarea modului de valorificare a programelor de studii universitare de 
doctorat în construirea şi evoluţia carierei profesionale a tinerilor cercetători, 
precum şi în creşterea şanselor lor de acces pe piaţa muncii. 

Capitolul II. Domeniul de aplicare 

Art.3. (1) Prezentul regulament se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe 
Asachi" din Iaşi - TUIASI - în calitate de instituţie organizatoare de studii universitare 
de doctorat (IOSUD), acreditată în acest sens. 

       (2) Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de persoane:  
a) doctoranzi care urmează programe de studii universitare de doctorat organizate în 

şcoli doctorale, indiferent de filieră şi formă; 
b) conducători de doctorat - profesori universitari din cadrul Şcolilor doctorale; 
c) profesori universitari, cadre didactice şi cercetători din cadrul Şcolilor doctorale şi 

din centrele de cercetare sau de excelenţă organizate în forma programelor de 
cercetare mentorată.  
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Capitolul III. Documente de referinţă 

III.1. Legea nr. 84/ 1995 a învăţământului (republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

III.2. Legea nr. 128/ 1997 privind Statutul Personalului Didactic (cu modificările şi 
completările ulterioare) 

III.3. Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii (cu modificările şi completările ulterioare) 
III.4. Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare (cu modificările şi 

completările ulterioare) 
III.5. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/ 

2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
III.6. Hotărârea de Guvern nr. 567/ 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat (cu modificările şi completările ulterioare) 
III.7. Hotărârea de Guvern nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de 
performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior (cu 
modificările şi completările ulterioare) 

III.8. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/ 2005 privind asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior 

III.9. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4843/ 2006 privind domeniile pentru 
studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a 
instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare 
de doctorat 

III.10. Codul Studiilor Universitare de Doctorat / UEFISCSU /Aprilie 2010 
III.11. Codul de etică universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
III.12. Codul de etică în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare şi inovare al Universităţii Tehnice 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi 
III.13. SR ISO IWA 2:2006 
 

Capitolul IV. Terminologie şi abrevieri 

Art.4. Terminologie 

a) Cercetarea mentorată - se referă la acele activităţi de cercetare care sunt derulate 
independent de către un tânăr cercetător, care beneficiază de  monitorizarea, 
evaluarea şi susţinerea ştiinţifică ale unor cercetători cu experienţă care provin din 
Şcolile doctorale sau din Centrele de cercetare /  excelenţă 
 

b) Cercetarea ştiinţifică – reprezintă activitatea de investigare care urmăreşte 
generarea de cunoaştere nouă, prin utilizarea şi dezvoltarea metodologiei 
ştiinţifice actuale. Include activităţi cum ar fi: generarea de idei noi sau de inovaţii 
relevante pentru nevoile industriei, comerţului sau sectorului public; utilizarea 
cunoaşterii existente în dezvoltări experimentale care conduc la proiectarea şi 
producerea de noi materiale, componente sau procese; crearea, dezvoltarea sau 
menţinerea infrastructurii intelectuale a disciplinelor ştiinţifice prin produse cum ar 
fi dicţionare, ediţii critice sau tratate, baze de date ale cercetării ştiinţifice. Nu sunt 
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incluse în aria cercetării ştiinţifice activităţi cum ar fi: testarea şi analiza de 
materiale, componente sau procese, elaborarea de manuale, sinteze, crestomaţii 
sau alte materiale de predare - învăţare care nu se bazează pe propria cercetare 
ştiinţifică originală. 
 

c) Conducătorul de doctorat -  este profesorul universitar sau cercetătorul ştiinţific 
gradul I, abilitat să coordoneze  activitatea doctorandului în cadrul UOD sau 
IOSUD. 

d) Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale – reprezintă un organism 
din structura de conducere şi administrare a unei UOD sau IOSUD, care este 
responsabil cu aplicarea şi dezvoltarea de practici instituţionale pentru studiile 
universitare de doctorat. 

e) Consiliul de conducere al Şcolii Doctorale -  reprezintă un organism din structura 
de conducere şi administrare a unei UOD sau IOSUD, care este responsabil cu 
aplicarea şi dezvoltarea de practici instituţionale pentru studiile universitare de 
doctorat. 

f) Creaţia artistică-reprezintă activitatea organizată de producere a unei performanţe 
artistice complexe care se caracterizează prin originalitate (componenta de 
creaţie) şi este evaluată prin prisma valorilor estetice (componenta teoretică). 
 

g) Criteriile - se referă la normele, principiile, indicatorii şi descriptorii pe baza cărora 
se fac evaluările rezultatelor cercetării. Indicatorii se referă la modalitatea de 
operaţionalizare a criteriilor, iar descriptorii sunt elemente esenţiale ale 
indicatorilor 
 

h) Doctorandul - este studentul care urmează programul de studii universitare de 
doctorat. 
 

i) Institutul de Studii Doctorale (ISD)- actualmente Departament Şcoli Doctorale, 
coordonează activitatea UOD sau IOSUD. 
 

j) Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - este calitatea 
pe care o poate avea un parteneriat sau consorţiu între o UOD şi institute 
naţionale de cercetare, institute de cercetare din cadrul Academiei Române, firme 
cu tehnologie performanta sau de cercetare - dezvoltare, în vederea organizării de 
studii universitare de doctorat, după evaluarea externa şi acreditarea efectuate în 
acest scop. 
 

k) Învăţarea prin cercetare - este o formă avansată de învăţare care presupune 
dobândirea şi producerea cunoştinţelor prin participarea directă la un proces de 
cercetare ştiinţifică. 
 

l) Programul instituţional de cercetare / creaţie artistică - se referă la un plan de 
activitate de cercetare / creaţie artistică în care sunt specificate instituţional 
etapele necesare realizării acestora într-o perioadă dată de timp. 
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m) Studiile universitare de doctorat - constituie ciclul superior de studii universitare 
(ciclul III Bologna), centrat pe învăţarea prin cercetare şi a cărui finalitate constă în 
dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice. 
 

n) Şcoala doctorală -  reprezintă o comunitate organizată de profesori / cercetători şi 
doctoranzi în cadrul UOD sau IOSUD, o structură administrativă axată pe 
cercetarea ştiinţifică şi învăţarea prin cercetare – activităţi finalizate cu publicaţii 
ştiinţifice, inovaţii, brevete şi, mai ales, teze de doctorat. 
 

o) Şcoala doctorală de excelenţă - este acea structură administrativă din cadrul UOD 
sau IOSUD, care obţine cele mai înalte performanţe, competitive internaţional, în 
cercetarea ştiinţifică sau în creaţia artistică şi care a fost astfel certificată prin 
evaluarea realizată de către CNCSIS sau alte agenţii abilitate în acest sens. 
 

p) Teza de doctorat - este lucrarea care prezintă o cercetare ştiinţifică sau o creaţie 
artistică şi rezultatele acesteia, realizată de către un student-doctorand, sub 
îndrumarea unui conducător ştiinţific, în cadrul studiilor universitare de doctorat, şi 
prezentată în  vederea obţinerii titlului de doctor, lucrare care:  
- cuprinde cunoaștere științifica noua, originala , cu grad de originalitate ridicat, 
relevanta internațional; 
- are un nivel științific ridicat; 
- domeniile, direcțiile, subiectele de cercetare abordate sunt contextualizate 
detaliat și documentat; rezultatele sunt obținute prin metode, tehnici, demersuri, 
proceduri științifice actuale  reflecție sistematica; 
- are un grad ridicat de detaliere și descriere a stadiului actual al cunoașterii în 
domeniile, direcțiile, subiectele de cercetare abordate, precum și a metodologiei, 
rezultatelor și concluziilor, pentru a asigura reproductibilitatea/trasabilitatea 
rezultatelor obținute și evaluarea neechivocă a rezultatelor/contribuțiilor științifice 

q) Universitatea Organizatoare de Doctorat (UOD) - este calitatea pe care o poate 
avea o universitate care organizează studii universitare de doctorat, după 
evaluarea externă şi acreditarea efectuate în acest scop. 

 
 

Capitolul V. Principii fundamentale 

 
Art.5. Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară 
în cadrul TUIASI prin intermediul Institutului de Studii Doctorale şi a Şcolilor 
Doctorale 

Art.6. Şanse egale de acces la programele de studii universitare de doctorat 

(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi asigură accesul egal al candidaţilor 
la studii universitare de doctorat. Pentru aceasta, TUIASI stabileşte procedurile, criteriile şi 
condiţiile de admitere a candidaţilor la studiile universitare de doctorat, ţinând seama de:  

a) studiile absolvite anterior de candidaţi, care nu pot fi sub nivelul studiilor 
universitare de masterat sau echivalente; 
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b) experienţele profesionale dobândite prin activităţi desfăşurate anterior de 
candidaţi;  

c) competenţele lingvistice în limbi de circulaţie internaţională. 

(2) Criteriile de admitere, inclusiv cele de evaluare, se stabilesc în mod detaliat şi prealabil 
organizării examenului de admitere, fiind anunţate persoanelor interesate prin mijloace cât 
mai accesibile, inclusiv prin publicarea pe Internet. 

(3) Se interzice, sub sancţiunea legii, ca prin modul de stabilire a criteriilor de admitere, 
inclusiv a celor de evaluare a candidaţilor, să se promoveze orice formă de discriminare 
directă sau indirectă între candidaţii la studii universitare de doctorat. 

Art.7. Informarea corectă, completă şi transparentă privind organizarea programelor 
de studii universitare de doctorat. 

(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, prin Institutul de Studii Doctorale şi 
Şcolile doctorale, are obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind programele 
de studii universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, precum şi comunităţii 
universitare. 

(2) Îndeplinirea obligaţiei de informare corectă are drept scop:  
a) crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea unei competiţii corecte între 

candidaţii la studiile universitare de doctorat; 
b) promovarea unei concurenţe corecte între Şcolile doctorale;  
c) facilitarea punerii în aplicare a procedurilor de evaluare instituţională şi colegială a 

calităţii programelor de studii universitare de doctorat; 
d) combaterea fraudelor, inclusiv a plagiatului, prin implementarea de metode 

adecvate de identificare, prevenire şi sancţionare a acestora. 

(3) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi garantează transparenţa organizării 
şi  desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat.  

(4) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi va publica pe Internet toate 
informaţiile relevante privind programele de studii universitare de doctorat, precum şi prin 
alte mijloace de informare, cum ar fi broşuri, afişe etc. 

(5) Îndeplinirea obligaţiei de informare corectă vizează cu precădere următoarele categorii 
de informaţii: 

a) modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale, cum ar fi: 
Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat şi Regulamentele 
Şcolilor doctorale, în care se regăsesc menţionate, printre altele, competenţele 
asimilate prin urmarea ciclului de studii universitare de doctorat, criteriile şi 
procedurile de admitere, procedurile de susţinere publică a tezei de doctorat; 

b) conţinutul studiilor de doctorat: informaţii referitoare la înscrierea calificărilor 
doctorale în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), 
curriculum, orar, metode de evaluare; 

c) finanţarea studiilor şi a costurilor studiilor universitare de doctorat suportate de 
doctorand; 

d) proiectele de cercetare ştiinţifică în care participă doctoranzii;  
e) alte proiecte de cercetare ştiinţifică desfăşurate în Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi; 
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f) rezultatele activităţii de cercetare (publicaţii, brevete, participări la conferinţe etc.) 
desfăşurate în cadrul TUIASI şi în Şcoala doctorală; 

g) rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică (publicaţii, brevete, participări la 
conferinţe) a doctoranzilor; 

h) rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat; 
i) tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de 

evaluare ale acestora; 
j) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, în limba română 

şi într-o limbă de circulaţie internaţională, de preferinţă engleza; 
k) recunoaşterea şi protecţia juridică a drepturilor de proprietate intelectuală asupra 

tezei de doctorat a autorului tezei şi a conducătorului ştiinţific. 

 (6) Tezele de doctorat susţinute public vor fi disponibile online în biblioteca TUIASI. 
 

Art.8. Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat prin promovarea de 
criterii, standarde şi proceduri conforme normelor europene 

(1) Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat au la bază aplicarea unor 
criterii, standarde şi proceduri care au drept scop: 

e) evaluarea obiectivă şi corectă a performanţelor doctoranzilor; 
f) înlăturarea oricărei forme de discriminare şi asigurarea unui acces echitabil la 

studiile universitare de doctorat; 
g) ameliorarea continuă a procedurilor de îndrumare individuală a doctoranzilor şi a 

construcţiei şi aplicării curriculei programelor de studii universitare de doctorat; 
h) facilitarea evaluării programelor de studii universitare de doctorat prin utilizarea 

unei baze comune de criterii şi standarde; 
i) asigurarea dreptului TUIASI şi al Şcolilor doctorale de a suplimenta setul de criterii 

şi standarde în vederea creşterii şi dezvoltării calităţii programelor de studii 
universitare de doctorat şi a afirmării competitivităţii lor europene şi mondiale. 

 (2) Criteriile, standardele şi procedurile se aplică în privinţa:  
a) admiterii la studiile universitare de doctorat; 
b) conţinutului programelor de studii universitare de doctorat; 
c) asigurării calităţii programelor de studii universitare de doctorat; 
d) statutului doctoranzilor şi al conducătorilor de doctorat. 

 

Art.9. Evaluarea calităţii programelor de studii universitare de doctorat 

(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt supuse evaluării periodice interne şi 
externe la intervale de maximum 5 ani. 

(2) Obiectul evaluării interne şi externe îl constituie cu prioritate următoarele domenii: 
j) capacitatea instituţională; 
k) eficacitatea educaţională; 
l) managementul calităţii. 

(3) Evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe 
baza unei proceduri operaţionale şi a unui set de standarde, standarde de referinţă şi a 
unei liste de indicatori de performanţă. 
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(4) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de doctorat se realizează, în 
condiţiile legii, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, 
înregistrată în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii (EQAR), pe baza 
unei metodologii de evaluare externă, a standardelor, standardelor de referinţă şi a unei 
liste de indicatori de performanţă. 

(5) Acreditarea unui program de studii universitare de doctorat se face prin Hotărâre a 
Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza 
avizului ARACIS. 
 
 
 
 
 
Art.10. Flexibilitatea curriculară a programelor de studii universitare de doctorat 

(1) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin Institutului de Studii Doctorale şi 
Şcolile doctorale, facilitează şi garantează flexibilitatea curriculară a programelor de studii 
universitare de doctorat. 

(2) Elaborarea curriculei face obiectul unei proceduri operaţionale ce vizează activitatea 
Şcolilor doctorale şi a Institutului de Studii Doctorale . 

 

Art.11. Cooperarea internaţională în domeniul programelor de studii universitare de 
doctorat 

(1) Şcolile doctorale pot acorda sprijin financiar doctoranzilor pentru efectuarea de stagii 
de cercetare în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii şi ale existenţei surselor de 
finanţare, în universităţile sau Institutele de Cercetare din străinătate cu care TUIASI are 
acord de colaborare. 

(2) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, prin Institutul de Studii Doctorale şi 
Şcolile doctorale, asigură: 

m) compatibilizarea curriculară comparativ cu cea din universităţile cu programe de 
studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate; 

n) selectarea temelor de cercetare cu relevanţă internă şi internaţională; 
o) valorificarea rezultatelor cercetării doctorale în cadrul comunităţii ştiinţifice 

internaţionale; 

(3) Îndeplinirea obiectivului privind cooperarea internaţională se realizează de către 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, prin Şcolile doctorale, prin: 

a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale; 
b) cercetări doctorale în cotutelă; 
c) schimburi de doctoranzi şi profesori realizate cu universităţi recunoscute pe plan 

internaţional; 
d) participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de 

cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale. 
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TITLUL II – ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Capitolul I – UOD, IOSUD, Consiliul de conducere al Institutului de 
Studii doctorale şi Şcoala doctorală 

 
Art.12. UOD şi IOSUD 

(1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi funcţionează în Universităţi 
Organizatoare de Doctorat (TUIASI în calitate de UOD) şi în Instituţii Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Parteneriatele sau consorţiile încheiate de 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi ca UOD cu institutele de cercetare ale 
Academiei Române, institute naţionale de cercetare şi / sau firme de înaltă tehnologie sau 
de cercetare-dezvoltare sunt propuse de către Şcolile doctorale , Institutul de Studii 
Doctorale şi aprobate de Senatul universităţii. 
 
(2) În sensul prezentului Regulament, calitatea de UOD o pot avea universităţile acreditate 
în acest scop, conform legii. 
 
(3) În sensul prezentului Regulament, calitatea de IOSUD o pot avea parteneriatele sau 
consorţiile între universităţi organizatoare de studii universitare de doctorat şi institute de 
cercetare ale Academiei Române, institute naţionale de cercetare şi / sau firme de înaltă 
tehnologie sau de cercetare-dezvoltare. În acest sens, parteneriatele cu TUIASI pentru a 
forma IOSUD vor fi reglementate printr-un Acord de parteneriat în care se stabilesc 
termenii de colaborare în cadrul parteneriatului, conducerea acestuia precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare. 
 (4) Universităţile, parteneriatele sau consorţiile dobândesc dreptul de funcţionare ca UOD 
sau IOSUD pe baza evaluării externe de către ARACIS în colaborare cu CNCSIS, care 
propun Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului acordarea sau, după caz, 
retragerea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. Dreptul de a organiza 
studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
 
(5) Acreditarea sau evaluarea periodică a calităţii programelor de studii universitare de 
doctorat se realizează pe baza reglementărilor legale în vigoare. 
 
(6) Acreditarea UOD sau IOSUD se face pentru fiecare instituţie de învăţământ superior şi 
pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul acestora de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de 
asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European al Agenţiilor 
de Asigurare a Calităţii (EQAR) şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (CNCSIS) pe baza unui sistem de criterii şi a unei metodologii care 
se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
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(7) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, 
întocmite, după caz, de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, de ARACIS, de CNCSIS sau de Consiliul de Etică şi 
Management al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, poate retrage 
dreptul unui UOD sau IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi 
doctoranzi pe o perioadă de până la trei ani.  
 
(8) Redobândirea dreptului UOD sau IOSUD de a organiza concurs de admitere în ciclul 
de studii universitare de doctorat se poate obţine numai pe baza unui nou raport extern de 
evaluare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare, ARACIS şi CNCSIS şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
 
 
Secţiunea 1 – Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale 
 
Art.13. Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale 
 
(1) În cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi se organizează Institutul de 
studii doctorale(ISD). Activitatea Institutului de studii doctorale este condusă de Consiliul 
de conducere al Institutului de studii doctorale, care este asistat în activitatea sa de un 
aparat administrativ distinct şi specific. Organizarea Institutului de studii doctorale şi 
corelarea cu activităţile Şcolilor doctorale este prezentată în ANEXA 1. 
 
(2) Şcolile doctorale care funcţionează în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi beneficiază de asistenţa managerială a Consiliului de conducere al Institutului de 
studii doctorale şi de personal administrativ propriu. 
(3) Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale funcţionează în cadrul TUIASI 
în baza prevederilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a studiilor 
universitare de doctorat, a Acordului de Parteneriat în IOSUD şi a Cartei universităţii. 
 
(4) Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale din cadrul IOSUD este alcătuit 
din reprezentanţi ai Şcolilor doctorale care funcţionează în facultăţile universităţii sau în 
cadrul parteneriatului, respectiv al consorţiului. Numărul membrilor Consiliului poate fi de 
minimum 5 şi de maximum 21, în funcţie de numărul total al şcolilor doctorale şi de norma 
de reprezentare definită prin Carta universităţii. 
 
(5) Membrii Consiliului sunt acei conducători de doctorat care sunt aleşi, prin vot universal, 
direct şi secret, de către conducătorii de doctorat care funcţionează în Şcolile doctorale 
dintr-o facultate sau în cadrul parteneriatului / consorţiului. Minimum 20% dintre membrii 
Consiliului sunt doctoranzi. În Consiliul de conducere al ISD pot participa ca invitaţi 
reprezentanţi ai Consorţiului / Parteneriatului. Membrii Consiliului de Conducere al ISD 
sunt validaţi de către Senatul TUIASI. Doctoranzii din Consiliul ISD sunt propuşi de către 
doctoranzii din cadrul Şcolilor doctorale ale facultăţilor pe baza normei de reprezentare a 
doctoranzilor în Consiliul ISD. 
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(6) Mandatul de membru al Consiliului de conducere al Institutului de studii doctorale este 
de 4 ani. O persoana poate avea calitatea de membru  al Consiliului pentru un număr de 
mandate stabilit de către Senatul TUIASI. 
 
Art.14. Conducerea 
(1) Conducerea operativă a Consiliului de conducere al Institutului de studii doctorale se 
exercită prin Directorul General al ISD şi prin Biroul Consiliului. 
 
(2) Directorul General al Institutului de studii doctorale este subordonat Rectorului 
instituţiei de învăţământ superior, este membru de drept al Senatului universităţii şi este 
remunerat pentru activitatea desfăşurată cu o indemnizaţie de conducere al cărei cuantum 
este stabilit de Senatul UOD prin consultarea conducerii parteneriatului / consorţiului 
(IOSUD). În cazul IOSUD, directorul general şi Consiliul de conducere îşi exercită 
atribuţiile şi se subordonează conform prevederilor Regulamentului de constituire şi 
funcţionare a parteneriatului / consorţiului.  
 
(3) Biroul Consiliului se alege de către membrii Consiliului după procedura stabilită prin 
Carta universitară. 
 
Art.15. Directorul general al ISD 
(1) Directorul general al Institutului de studii doctorale este numit de către Rector sau de 
către Preşedintele consorţiului / parteneriatului, prin decizie, emisă în conformitate cu 
prevederile Cartei universitare, în urma organizării unui concurs de către UOD sau IOSUD. 
 
(2) La concursul pentru ocuparea postului de Director general al ISD se pot prezenta 
persoane care au gradul didactic de profesor universitar, sunt conducători de doctorat , şi 
care sunt angajate ale UOD sau IOSUD .  
 
(3) Procedura concursului privind ocuparea postului de Director general este propusă de 
Consiliul UOD sau IOSUD şi este aprobată de către Senatul universităţii.  
 
(4) În baza deciziei de numire, rectorul UOD sau reprezentantul autorizat al IOSUD 
încheie, cu persoana desemnată, un contract de management, pe o durată de 4 ani. O 
persoană nu poate ocupa funcţia de Director general al Institutului de studii doctorale 
decât pentru maximum două mandate. 
 
(5) Drepturile şi obligaţiile Directorului general , criteriile de evaluare a activităţii acestuia, 
precum şi modalităţile de modificare şi încetare a contractului, anterior expirării duratei 
pentru care a  fost încheiat, sunt prevăzute în contractul de  management. 
 
Art.16. Activitatea Consiliului 
(1) Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale se întruneşte lunar sau ori de 
câte ori este nevoie, la solicitarea Directorului general sau a unei treimi din numărul 
membrilor săi. 
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(2) Biroul Consiliului stabileşte ordinea de zi a reuniunilor, pe baza propunerilor formulate 
de către directorul general  şi/sau de către alţi membri ai Consiliului. 
 
Art.17. Atribuţii 
Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale, prin organele sale de conducere, 
are ca principale atribuţii următoarele: 

a)  elaborează şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor 
universitare de doctorat în cadrul UOD şi IOSUD; 

b)  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, îndrumarea şi evaluarea doctoranzilor, criteriile de 
selecţie şi stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat propuse de Şcolile 
doctorale; 

c) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor 
programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat; 

d) avizează planurile de învăţământ şi statele de funcţii ale Şcolilor doctorale; 
e) avansează propuneri, inclusiv sub forma susţinerii unor iniţiative normative, care să 

sprijine angajarea pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe de studii universitare 
de doctorat; 

f) elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional al 
absolvenţilor de studii universitare de doctorat; 

g) 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 co-tutelă; 

h) gestionează în numele şi pentru UOD sau IOSUD sumele de bani destinate finanţării 
programelor de studii universitare de doctorat, pe baza delegării de competenţă a 
conducerii UOD sau IOSUD; 

i) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri europene 
pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare; 

j) angajează cheltuieli în numele şi pentru Consiliul de conducere al Institutului de 
studii doctorale , prin delegare de competenţă, conform deciziei conducerii UOD sau 
IOSUD;  

k) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de 
studii universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare conducerii UOD sau 
IOSUD. 

Toate aceste atribuţii vor fi completate considerând legislaţia naţională în vigoare 
precum şi obiectivele strategice ale TUIASI privind dezvoltarea programelor doctorale şi a 
cercetării ştiinţifice. 
 
Secţiunea 2 – Şcoala doctorală 
 
Art. 18 
(1) Şcoala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul unei UOD sau IOSUD, 
acreditate în acest sens, cu cel puţin trei conducători de doctorat din acelaşi domeniu sau 
din domenii diferite (complementare). O treime dintre conducătorii de doctorat ai unei Şcoli 
doctorale pot proveni de la instituţii universitare sau de cercetare din străinătate (cu 
condiţia ca acesta să aibă calitatea de conducător de doctorat la acele instituţii). Un 
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conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea de conducere a doctoranzilor la o 
singură instituţie care organizează studii doctorale. 
 
(2) Şcolile doctorale sunt propuse de facultăţile de profil sau de Biroul Consiliului de 
conducere al Institutului de studii doctorale . În acest scop, sunt analizate şi avizate de 
Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale şi sunt aprobate de către Senatul 
TUIASI.  
 
(3) Relaţiile de afiliere dintre Şcolile doctorale şi facultăţi, în cadrul universităţii, sunt 
stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare. Şcolile doctorale pot funcţiona 
cu unul sau mai multe domenii  de doctorat, la nivelul facultăţilor. 
 
(4) Dintr-o Şcoală doctorală pot face parte şi conferenţiari şi / sau cercetători ştiinţifici II, 
implicaţi în activităţi de predare şi / sau de cercetare în cadrul Şcolii. Se recomandă ca 
aceştia să facă parte din centrele de cercetare /excelenţă din cadrul TUIASI sau din cadrul 
organizaţiilor partenere. 
 
(5) Şcolile doctorale ale facultăţilor gestionează resursele provenite din fondurile alocate 
doctoranzilor bugetaţi / cu taxă sau din granturile câştigate prin competiţii naţionale / 
internaţionale. În acest sens, Şcolile doctorale ale facultăţilor dispun de state de funcţii 
proprii şi sunt evidenţiate ca centre de cost. 
 
Art. 19. Şcolile doctorale  de excelenţă 
(1) Titlul de Şcoală doctorală de excelenţă este acordat de Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS)  pe baza unor criterii, standarde şi indicatori 
specifici şi a unei metodologii aprobate prin Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
 
(2) Şcolile doctorale care au rezultate în cercetare relevante internaţional, certificate de 
documente adecvate şi certe, sunt Şcoli doctorale de excelenţă. 

 
(3) Titlul de Şcoală doctorală de excelenţă se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani, ce 
poate fi prelungită în urma evaluării externe numai pentru Şcolile doctorale dintr-o UOD 
sau IOSUD acreditată. 
 
Art.20. Conducerea Şcolii doctorale 
(1)Fiecare Şcoală doctorală este condusă de un director şi un Consiliu al şcolii doctorale. 
 
(2) Directorul Şcolii doctorale este un conducător de doctorat din cadrul Şcolii, ales prin vot 
secret de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale şi validat de Consiliul 
Facultăţii.  
 
(3) Directorul Şcolii doctorale primeşte, pentru activitatea pe care o prestează în această 
funcţie, o indemnizaţie al cărei cuantum este stabilit de Consiliul de administraţie al UOD 
sau de către conducerea parteneriatului, respectiv a consorţiului. 
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(4) Numărul minim al membrilor Consiliului Şcolii doctorale este de patru (trei conducători 
de doctorat şi un doctorand), procentul de reprezentare a doctoranzilor fiind de 25%. 
 
Art. 21. Atribuţiile Consiliului Şcolii doctorale 
(1) Consiliul Şcolii doctorale are ca principale atribuţii următoarele : 

a) elaborează Regulamentul Şcolii doctorale care reglementează organizarea, 
funcţionarea şi administrarea programelor de studii universitare de doctorat din 
sfera sa de competenţă, în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a studiilor universitare de doctorat al UOD sau IOSUD din care face 
parte; 
b) elaborează propuneri privind  planul de învăţământ al Şcolii doctorale; 
c) stabileşte conţinutul programului de studii universitare de doctorat, inclusiv 
ponderea activităţilor individuale, a activităţilor în formaţiuni de studii şi a activităţilor 
de cercetare desfăşurate sub coordonarea conducătorilor de doctorat; 
d) implementează proceduri de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale în 
scopul evaluării tezelor de doctorat şi a avizării lor în vederea susţinerii publice; 
e) asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat; 
f) garantează informarea corectă şi completă a candidaţilor la programele de studii 
universitare de doctorat asupra modului de admitere şi selecţie, a conţinutului 
programelor de studii universitare de doctorat şi a criteriilor de evaluare a 
rezultatelor cercetării, precum şi a modalităţilor de valorificare a studiilor universitare 
de doctorat. 

 
(2) Regulamentul Şcolii doctorale se aprobă de Senat cu avizul Consiliului de conducere al 
ISD în conformitate cu prevederile Cartei universitare. 
 
Art. 22. Regulamentul Şcolii doctorale 
(1) Regulamentul Şcolii doctorale reprezintă principalul act juridic în temeiul căruia, la 
nivelul Şcolii doctorale şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
studiilor universitare de doctorat dintr-o UOD sau IOSUD, sunt organizate şi se desfăşoară 
programele de studii universitare de doctorat dintr-un domeniu disciplinar sau 
interdisciplinar al UOD sau IOSUD. 
 
(2) Regulamentul Şcolilor doctorale dintr-o UOD sau IOSUD se completează, ori de cate 
ori este cazul, cu dispoziţii legale noi care vizează aspecte din conţinutul său. 
 
Art. 23. Conţinutul Regulamentului Şcolii doctorale 
(1) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii 
vizând: 

a) modul de selecţie şi admitere a doctoranzilor; 
b) cerinţele de studii şi performanţele prealabile ale candidaţilor la doctorat; 
c) activităţile de pregătire a doctoranzilor prin dezvoltarea de competenţe 

profesionale/de conţinut/cognitive  şi de competenţe transversale/transferabile; 
d) activităţile de cercetare ale doctoranzilor prin stabilirea temei de cercetare, 

încadrarea în echipe de cercetare şi asigurarea accesului la resurse de cercetare; 
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e) îndrumarea doctoranzilor sub aspectul relaţiilor dintre doctoranzi şi conducătorii de 
doctorat, al procedurilor de schimbare a conducătorului de doctorat şi, în general, al 
criteriilor formale pe care le implică îndrumarea doctoranzilor; 

f) numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate coordona un conducător de doctorat;  
g) regulile de identificare şi sancţionare a fraudei academice, inclusiv a plagiatului; 
h) criteriile de evaluare a doctoranzilor, mai ales cu privire la modul de valorificare a 

cercetării doctorale prin publicaţii, participări la conferinţe ştiinţifice etc.; 
i) criteriile de evaluare a conducătorilor de doctorat, cu precădere orientate spre 

rezultatele ştiinţifice obţinute, cum ar fi: performanţe proprii în cercetare, performanţe 
ştiinţifice ale doctoranzilor etc.; 

j) elaborarea şi implementarea de indicatori de monitorizare şi evaluare a programelor 
de studii universitare de doctorat; 

k) organizarea şi funcţionarea unor organisme competente să soluţioneze contestaţiile 
vizând aplicarea prevederilor prezentului Regulament. 

 
(2) Regulamentul se poate aplica şi în cazul programelor de studii universitare de doctorat 
desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel. 
 
Secţiunea 3 – Raporturile juridice ale Şcolilor doctorale cu doctoranzii. Contractul 
de studii de doctorat.  
 
Art. 24. Contractul de studii universitare de doctorat 
(1) Drepturile şi obligaţiile ce revin doctoranzilor, conducătorilor de doctorat, precum şi 
UOD sau IOSUD, prin intermediul ISD şi al Şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul 
de studii universitare de doctorat. 
 
(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie, la propunerea Şcolilor 
doctorale, cu fiecare doctorand în parte, prin Consiliul de conducere al Institutului de studii 
doctorale.  
 
(3) Contractul de studii doctorale este semnat de doctorand, conducătorul de doctorat, 
directorul Şcolii doctorale, Directorul general al Institutului de studii universitare de 
doctorat, Oficiul juridic, Directorul economic şi Rectorul UOD sau IOSUD. 
 
(4) Neînţelegerile dintre doctorand şi Şcoala doctorală sau dintre doctorand şi 
conducătorul de doctorat se rezolvă de către Consiliul de conducere al Institutului de studii 
doctorale. Partea nemulţumită de decizia Consiliului se poate adresa Comisiei de Etică în 
cercetarea ştiinţifică care funcţionează la nivelul TUIASI. 
 
Art. 25 
(1) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie pentru fiecare etapă a studiilor 
universitare de doctorat, respectiv etapa de pregătire universitară avansată şi etapa de 
cercetare. În cazul în care doctoranzii primesc bursă finanţată din Fonduri Structurale, se 
va întocmi un singur contract pentru ambele etape ale studiilor universitare de doctorat în 
conformitate cu cerinţele acestor programe (ANEXA 2  - Contract pentru Programul de 
pregătire universitară avansată şi ANEXA 3 - Contract pentru Programul individual de 
cercetare ştiinţifică).  
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(2) Contractul de studii universitare de doctorat pentru etapa de pregătire universitară 
avansată va cuprinde obligatoriu următoarele clauze: 

a) datele de identificare ale doctorandului,  ale conducătorului de doctorat şi ale echipei 
de cercetare; 

b) tipurile de competenţe şi modalităţile de formare şi evaluare ale acestora;  
c) perioada de pregătire universitară avansată; 
d) cuantumul lunar al bursei; 
e)  indicatorii minimi de performanţă ştiinţifică de îndeplinit de către doctoranzi, cu 

accent pe rezultate în învăţarea prin cercetare şi ale studiului individual, pe 
participarea la conferinţe, seminarii şi alte evenimente ştiinţifice; 

f) modalităţile de stabilire şi recuperare a cheltuielilor în cazul nefinalizării programului 
de pregătire universitară avansată din vina doctorandului.  

 
(3) Contractul de studii universitare de doctorat pentru etapa programului individual  de 
cercetare științifica va cuprinde obligatoriu următoarele clauze: 

a) datele de identificare ale doctorandului, conducătorului de doctorat şi ale echipei de 
cercetare; 

b) tema de cercetare aleasă; 
c) bugetul de cercetare alocat, care va include cel puţin cheltuielile privind personalul, 

cheltuielile de logistică, de informare, de participare la conferinţe, seminarii şi alte 
evenimente ştiinţifice, şi cuantumul bursei; 

d) indicatorii minimi de performanţă ştiinţifică de îndeplinit de către doctoranzi, cu 
accent pe publicaţii şi participarea la conferinţe, seminarii şi alte evenimente 
ştiinţifice; 

e) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 
f) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare; 
g) modalităţile de stabilire şi recuperare a cheltuielilor în cazul nefinalizării programului 

de studii universitare de doctorat din motive imputabile doctorandului. 
 
 

Capitolul II. Procedura de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat 

 
Art. 26  
(1) Prezentul capitol reglementează procedura după care se realizează parcursul 
doctoranzilor în cadrul programelor de studii universitare de doctorat. 
 
(2) Prevederile prezentului capitol constituie criterii minime, comune şi obligatorii pentru 
organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul 
fiecărei UOD / IOSUD, care urmează să fie dezvoltate şi completate în cadrul 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat şi al 
regulamentelor şcolilor doctorale, potrivit specificului domeniului de studii universitare în 
care se organizează programul de studii universitare de doctorat. 
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Art. 27. Principii 
Procedura desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat are la bază 
următoarele principii: 

a) pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor; 
b) egalitatea de şanse şi principiul nediscriminării;  
c) autonomia universitară exercitată cu responsabilitate; 
d) asigurarea calităţii şi coerenţei programelor de studii universitare de doctorat la nivel 

naţional şi european; 
      e) transparenţa cu privire la informaţiile administrative, financiare şi de organizare a 
programelor de studii universitare de doctorat. 
 
Secţiunea 1 – Selecţia şi admiterea în programele de studii universitare  de doctorat 
 
Art. 28. Strategia de atragere şi de selecţie  
(1) Conform principiilor prevăzute de art. 31, fiecare UOD / IOSUD, prin Consiliul de 
conducere al Institutului de studii doctorale, elaborează, anual şi periodic, o strategie de 
atragere şi de selecţie a candidaţilor la programele de studii universitare de doctorat, 
asigurând informarea corectă a opiniei publice cu privire la condiţiile şi criteriile de 
admitere. 
 
(2) Strategia de atragere şi de selecţie a candidaţilor cuprinde, în mod obligatoriu, 
informaţii detaliate, cu privire la: 

a) misiunea, obiectivele şi scopul programelor de studii universitare de doctorat; 
b) filierele de doctorat; 
c) criterii şi standarde de selecţie şi admitere a doctoranzilor ( de ex.: media generală la 

licenţă, calificare la nivel şi tip de masterat cu o medie generală minimă de selecţie, 
nivel de experienţă în cercetare, evaluarea motivaţiei de angajare în studii 
universitare de doctorat etc.);  

d) procedee de desfăşurare a admiterii la doctorat, cu referiri specifice la modul de 
constituire a comisiilor de selecţie şi admitere ;  

e) respectarea riguroasă a legislaţiei în domeniu;  
f) definirea anticipată a oportunităţilor de instruire, învăţare şi cercetare care sunt 

oferite de un program doctoral;  
g) condiţiile financiare, respectiv a burselor şi fondurilor de cercetare şi a celor de 

dezvoltare a viitoarei cariere a doctoranzilor; 
h) rezultatele cercetării şi criteriile specifice, metodele şi tehnicile de evaluare a 

performanţelor; 
i) formele de reprezentare a intereselor doctoranzilor şi formele de finalizare a 

programului de pregătire; 
j) drepturile şi obligaţiile ce revin doctoranzilor şi conducătorilor de doctorat pe 

parcursul programului de studii universitare de doctorat; 
k) procedura de formulare şi soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele admiterii. 
 

 
Art. 29. Transparenţa criteriilor de selecţie şi admitere 
Transparenţa criteriilor, standardelor şi procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, 
precum şi garantarea accesului la aceste informaţii, se va realiza de către Şcolile 



21 

 

doctorale prin facilităţi on-line, prin comunicarea cu secretariatul, cu conducătorii de 
doctorat şi cercetătorii,  prin e-mail, pagini web accesibile etc. 
 
Secţiunea 2 – Structura studiilor universitare de doctorat 
 
Art. 30 . Elaborare. Aprobare 
(1) Studiile universitare de doctorat se realizează în cadrul Şcolilor doctorale şi urmăresc 
formarea doctoranzilor în vederea dobândirii de competenţe de cercetare ştiinţifică şi 
abilităţi de utilizare a cunoaşterii.   
 
(2) Şcolile doctorale elaborează programul de studii universitare de doctorat şi stabilesc 
ponderea activităţilor individuale, a activităţilor în formaţiuni de studii şi a activităţilor 
desfăşurate sub coordonarea conducătorului de doctorat. 
 
(3) Structura programelor de studii universitare de doctorat se aprobă de către fiecare 
UOD sau IOSUD la propunerea Şcolilor doctorale şi cu avizul Consiliului de conducere al 
institutului de studii doctorale. 
 
Art. 31. Evaluare. Monitorizare 
(1) Pe baza rezultatelor evaluărilor interne anuale, Şcolile doctorale vor revizui, modifica şi 
adapta structura programelor de studii universitare de doctorat.  
 
(2) Şcolile doctorale vor pune în aplicare şi vor urmări respectarea întocmai a structurii 
programelor de studii universitare de doctorat. 
 
Art. 32. Structură 
(1) Programul de studii universitare de doctorat are două componente: 

a) programul de pregătire universitară avansată (ANEXA 4), desfăşurat prin 
pregătirea în formaţiuni de studiu şi / sau individuală, în funcţie de profilul disciplinar; 

b) programul individual de cercetare ştiinţifică (ANEXA 5) , desfăşurat sub 
îndrumarea conducătorului de doctorat, în cadrul unor echipe / colective de cercetare 
care funcționează în cadrul UOD sau IOSUD. 

 
(2) În cazul absolvenţilor unui masterat de cercetare în domeniul tematic şi disciplinar al 
Şcolii doctorale, programul de pregătire avansată poate fi considerat echivalent cu 
masteratul de cercetare, iar doctorandul respectiv este admis direct în programul 
instituţional de cercetare. 
 
(3) Şcoala doctorală poate include în programul de pregătire universitară avansată şi 
cursuri din programele de masterat, numai pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă în alt 
domeniu decât cel în care se desfăşoară programul de studii universitare de doctorat, în 
condiţiile în care respectivele cursuri de masterat se axează pe cercetarea avansată.  
 
(4) În conţinutul programului de pregătire avansată dintr-o Şcoală doctorală este interzisă 
includerea sau repetarea unor module de cunoaştere sau a unor cursuri sau capitole din 
cadrul programelor de licenţa sau masterat existente, cu excepţia menţionată în alineatul 
(3) al acestui articol. 
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Art. 33. Credite de studiu 
(1) În deplină concordanţă cu principiile care stau la baza Cadrului European al 
Calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România, 
programele de studii universitare de doctorat urmăresc formarea şi dezvoltarea a două 
tipuri de competenţe, axate pe învăţarea prin cercetare: 

a) competenţe de conţinut, realizabile în cadrul programelor Şcolilor doctorale ale 
facultăţilor sau la nivelul ISD; 

b) competenţe transversale sau transferabile, realizabile în cadrul programelor şcolilor 
doctorale ale facultăţilor sau la nivelul ISD;  

 
 (2) Programele curriculare prin care se realizează competenţele menţionate în alin. 2 şi 3 
ale acestui articol se exprimă în credite de studiu de tip ECTS, având proprietatea de a 
cuantifica volumul de muncă, de învăţare individuală şi de a asigura transferabilitatea intra 
- şi inter - instituţională.  
 
(3) Pentru anul I (Programul de pregătire universitară avansată) numărul de credite 
alocate este de 60 K pentru 2 semestre . 
 
(4) Pentru anii II şi III (Programul individual de cercetare şţiinţifică) numărul de credite este 
de 120 K (câte 30 K pe semestru). Creditele se pot acumula din: 
- susţinerea rapoartelor trimestriale de cercetare (30 K/raport);  
- publicarea unei lucrări în reviste cotate ISI (20 K);  
- publicarea unei lucrări în  reviste CNCSIS B sau BDI (10 K); 
- publicarea unei lucrări la conferinţe internaţionale (10 K) sau naţionale (5) 
 
(5) Programele de studii doctorale se evaluează în credite de studiu de tip ECTS, având 
proprietatea de a cuantifica volumul de muncă , de învăţare individuală şi de a asigura 
transferabilitatea intra- şi inter instituţională. 
 
Secţiunea 3 – Filiere, forme de doctorat şi durata studiilor universitare de doctorat 
 
Art. 34 
(1)  Doctoratul reprezintă ciclul al treilea de studii universitare. 
 
(2) Definirea filierelor sau formelor de doctorat, în cadrul cărora se desfăşoară studiile 
universitare de doctorat, se realizează prin:  

a) dimensiunea colectivă a cercetării; 
b) existenţa unor criterii de calitate pe fiecare dintre procesele adiţionale. 
 

Art. 35. Filiere 
(1) Filierele în cadrul cărora se pot desfăşura studiile universitare de doctorat sunt: 
doctoratul ştiinţific şi doctoratul profesional.  
 
(2) Doctoratul ştiinţific are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, 
relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice, organizat numai la forma de 
învăţământ de zi. Doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera didactică în 
învăţământul superior şi pentru cercetare. 
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(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, se conferă de către UOD 
sau IOSUD diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr.S. În 
diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod 
expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului.  
 
(4) Doctoratul profesional are ca finalitate producerea de cunoaştere originala pe baza 
aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice, asupra unor creaţii artistice sau 
asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional şi poate constitui o 
bază pentru cariera didactică în învăţământul superior şi cercetare. În urma finalizării 
studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de către UOD sau IOSUD diploma 
şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr.P. În diploma 
care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se 
menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului. 
 
Art. 36. Diplome 
(1) Diplomele emise de orice UOD sau IOSUD acreditată în România sunt diplome 
naţionale, denumite „Diplomă de doctor”, şi certifică cele mai înalte competenţe academice 
şi profesionale pe care o persoană le poate obţine în învăţământul superior. 
 
(2) Doctoratul ştiinţific şi doctoratul profesional sunt echivalente, în plan universitar şi 
profesional, şi conferă aceleaşi drepturi celor care le deţin. 
 
Art. 37 
Fiecare UOD sau IOSUD, în funcţie de domeniul de specializare, poate organiza atât 
doctorat ştiinţific ,cât şi doctorat profesional. 
 
Art. 38. Forme 
Formele de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, în funcţie de filiera în care se 
organizează, pot fi: 

  a) cu frecvenţă (la zi) pentru doctoratul ştiinţific din orice domeniu al cunoaşterii şi  
cercetării şi pentru doctoratul profesional din domeniul creaţiei artistice şi al culturii 
fizice şi sportului;  

b)  cu frecvenţă redusă pentru doctoratul profesional din toate domeniile disciplinare. 
c)  fiecare din formele de la aliniatele a) şi b) poate fi cu bursă, fără bursă sau cu taxă 

stabilită de Şcolile doctorale şi aprobată de Senatul universităţii. 
 

Art. 39. Durată 
(1) Durata studiilor universitare de doctorat este de regulă de trei ani cu posibilitatea 
întreruperii sau prelungirii instituţionale. Întreruperea se face în condiţiile stabilite de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat şi 
reglementările legale în vigoare, pentru o perioadă de unul până la maximum trei ani, la 
cererea scrisă a doctorandului, cu aprobarea conducătorului de doctorat, a conducerii 
Şcolii doctorale şi a conducerii ISD, pentru următoarele motive: concediu medical sau de 
maternitate (probat de certificat medical) şi deplasări în străinătate pentru sau stagii de 
cercetare. În situaţia în care deplasarea se face pentru conferinţe, simpozioane naţionale 
sau internaţionale în vederea diseminării activităţii de cercetare (maxim 10 zile) nu este 
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necesară întreruperea doctoratului. În acest caz, conducătorul de doctorat va ponta 
doctorandul pe toată perioada deplasării. Cazurile excepţionale, motivate prin acte 
justificative, sunt aprobate doar de Senatul universităţii. Prelungirea studiilor doctorale se 
aprobă pentru cazurile în care este necesară o perioadă suplimentară de experimentare 
sau testare empirică a rezultatelor cercetării, pentru o perioadă de unul până la maximum 
doi ani.  
 
(2) Doctoranzii bursieri la forma cu frecvenţă care beneficiază de burse acordate prin 
proiecte finanţate din fonduri structurale sau beneficiari de convenţii de cotutelă (cu 
universităţi din străinătate), nu trebuie să facă întrerupere de program la plecarea în 
străinătate (deoarece în perioada stagiului în străinătate continuă şi dezvoltă activitatea de 
cercetare conform programului de doctorat). 
 
(3) Pentru mobilităţile prevăzute la punctul (2) acordarea bursei pe durata deplasării în 
străinătate depinde de particularitatea proiectului / convenţiei de cotutelă. Propunerea de 
menţinere a bursei în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi  se aprobă de 
către conducătorul de doctorat, Şcoala doctorală şi Biroul Senatului. 
 
(4) Doctoranzii de la forma cu frecvenţă cu bursă sau fără bursă, care nu sunt incluşi în 
proiecte finanţate din fonduri structurale, pot beneficia de burse Erasmus fără a întrerupe 
programul de doctorat. 
Doctoranzii incluşi în grupul ţintă al proiectelor finanţate din fonduri structurale nu pot 
beneficia de burse Erasmus, Marie Curie sau alte burse europene pentru a evita dubla 
finanţare. 
 
(5) Durata totală maximă de desfăşurare a studiilor de doctorat, indiferent de filieră sau 
forma de organizare, inclusiv perioadele de întrerupere şi prelungire, nu poate depăşi 6 
ani. 
 
(6) Un IOSUD sau o UOD poate recunoaşte, conform Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a studiilor universitare de doctorat şi în condiţiile legii, parcurgerea unor stagii 
anterioare de doctorat şi / sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în ţară sau 
străinătate, în universităţi sau în centre de cercetare de prestigiu, precum şi recunoaşterea 
unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii universitare de masterat de 
cercetare. 
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TITLUL III: CONŢINUTUL ŞI FINALIZAREA PROGRAMELOR DE 
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Capitolul I. Programele de studii universitare de doctorat  

 
Secţiunea 1 – Conţinutul programelor de studii universitare de doctorat 
 
Art. 40  
Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe de conţinut, 
cognitive şi de cercetare în domenii de specialitate, precum și a unor competenţe 
transversale 
 
Art. 41. Competenţele asigurate de programul de studii universitare de doctorat 
(1) În sensul prezentului Regulament sunt calificate drept competenţe de  conţinut 
următoarele: 

a) dezvoltarea gândirii ştiinţifice de identificare, formulare şi soluţionare a 
problemelor de cercetare 
b) însușirea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată; 
c) dobândirea de cunoștinţe privind managementul proiectelor de cercetare; 
d) asimilarea procedeelor și soluţiilor noi în cercetare; 
e) dezvoltarea abilităţilor de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor 
știinţifice; 
f) însușirea de abilităţi lingvistice la nivel academic, prin utilizarea de limbi de 
circulaţie internaţională necesare documentării și elaborării de lucrări știinţifice; 
g) asimilarea și aplicarea principiilor și valorilor eticii cercetării știinţifice. 

(2) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate drept competenţe  transversale 
următoarele: 

a) competenţe de exprimare avansată, scrisă și orală, în domeniul culturii şi ştiinţei; 
b) competenţe de comunicare şi lingvistice avansate; 
c) abilităţi de inter-relaţionare și lucru în echipă; 
d) cunoștinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 
e) calităţi de conducere; 
f) cunoștinţe privind managementul carierei, precum și însușirea de tehnici privind 
căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de munca pentru alţii; 
g) dobândirea de cunoștinţe privind managementul riscului, crizei și al eșecului; 
h) asimilarea de cunoștinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală; 
i) capacitaţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social 
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Secţiunea 2 – Programul de pregătire universitară avansată 
 
Art. 42 
(1) Programul de pregătire universitară avansată se desfășoară pe baza unui Curriculum și 
este alcătuit din activităţi desfășurate în cadrul formaţiunilor instituţionalizate de studiu 
(cursuri, seminarii/ laboratoare, proiecte și activităţi de pregătire individuală). 
 
(2) Ponderea fiecărei categorii de activităţi desfășurată de doctoranzi în cadrul programului 
de pregătire avansată, precum și corelarea acestora se stabilește în cadrul Școlii 
doctorale, cu accent pe învăţarea prin cercetare. 
 
(3) Programul de pregătire universitară avansată este definit printr-un curriculum stabilit de 
Şcoala doctorală, focalizat pe dobândirea competențelor. O parte din disciplinele planului 
de învățământ pot avea caracter opțional, numărul maxim de ore didactice pe săptămână 
fiind de 8-10 ore. 
 
(4) Programul de pregătire universitară avansată cuprinde 60 de credite, repartizate pe 
două semestre, cu minim 4 discipline/semestru. Creditele obținute într-un program de 
masterat de cercetare pot fi recunoscute ca echivalente cu cele ale unui program de 
pregătire avansată atunci când profilul masteratului de cercetare corespunde profilului 
disciplinar al domeniului doctoratului. Echivalarea este aprobata de Consiliul Şcolii 
doctorale. 
 
(5) Pe parcursul programului de pregătire universitara avansată, doctorandul elaborează 
proiectul programului de cercetare științifică. Acest proiect este susținut de către 
doctorand la sfârșitul programului de pregătire avansată, in prezenţa unei comisii de 
specialitate avizată de Consiliul Școlii Doctorale. 
 
 

Capitolul II. Programul instituţional de cercetare ştiinţifică 

 
Art. 43 
(1) Obiectivul principal al programului instituţional de cercetare ştiinţifică sau creație 
artistică constă în elaborarea tezei de doctorat.  
 
(2) Programul de cercetare știinţifică sau creație artistică incepe dupa acceptarea de către 
UOD a proiectului de cercetare ştiinţifică care devine, in acelaşi timp, tema pentru 
realizarea tezei de doctorat. Programul  se desfășoară în cadrul UOD sau, în cazul 
IOSUD, în cadrul universităţilor, în cadrul institutelor de cercetare, în cadrul institutelor de 
cercetare ale Academiei Române şi în cadrul firmelor de înaltă tehnologie sau cercetare-
dezvoltare, care fac parte din IOSUD. 
 
(3) Derularea programelor de cercetare știinţifică sau creație artistică în cadrul 
parteneriatelor sau consorţiilor cu calitate de IOSUD organizate de Universitate împreună 
cu alţi parteneri, cu precădere institute de cercetare, se realizează conform prevederilor 
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legislative in vigoare și ale regulamentelor proprii de organizare și desfășurare ale 
programului de studii universitare de doctorat adoptate de IOSUD. 
 
Art. 44 
UOD sau IOSUD, prin Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale și Școlile 
doctorale, va pune la dispoziţia doctoranzilor infrastructura de cercetare și resursele 
logistice și financiare pentru desfășurarea activităţii de cercetare în cadrul programului de 
studii universitare de doctorat. 
 
Art. 45 
1) Școala doctorală face propuneri asupra structurii și duratei activităţii de cercetare, a 
modalităţilor de raportare și evaluare a numărului de credite alocate realizării proiectului de 
cercetare. Aceste propuneri vor fi aprobate de Consiliul de conducere al ISD. 
 
(2) La elaborarea documentelor privind elementele menţionate la  alin.1 vor fi avute în 
vedere: 

a) importanţa componentei de cercetare în cadrul programului de studii universitare 
de doctorat; 
b) competențele incluse în fișa calificării doctorale din RNCIS; 
c) activităţile desfășurate efectiv de către doctoranzi. 

 
(3) Programul instituțional de cercetare cuprinde minimum 120 de credite, repartizate pe 
maxim patru semestre. 
 
Secţiunea 1 – Participarea doctoranzilor la proiecte de cercetare cu relevanţă 
internaţională și în echipe de cercetare 
 
Art. 46. 
1) Școala doctorală, în baza mandatului încredinţat de către UOD sau IOSUD, asigură 
doctoranzilor condiţiile participării la proiecte de cercetare cu relevanţă internaţională  
(2) În acest scop, Școala doctorală va stabili criterii de evaluare a procesului de cercetare 
și a rezultatelor cercetării, ţinând seama de: 

a) relevanţa naţională și internaţională a temelor de cercetare și a rezultatelor 
acestora, în funcţie de evoluţia problematicii cercetate reflectată în literatura 
știinţifică din domeniu; 
b) accesul real și efectiv al doctoranzilor la asociaţiile profesionale internaţionale; 
c) participarea doctoranzilor la conferinţe naţionale şi internaţionale; 
d) publicarea rezultatelor cercetării doctoranzilor în reviste incluse în baze de date 
internaţionale; 
e) participarea doctoranzilor la realizarea unor brevete 

 
Art. 47. Participarea doctoranzilor în echipe de cercetare 
(1) UOD sau IOSUD, prin școlile doctorale, va asigura și dezvolta un cadru organizatoric 
adecvat participării doctoranzilor în echipe de  cercetare. 
(2) Prin participarea doctoranzilor în echipe de cercetare se urmăresc,  în principal, 
următoarele: 
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a) participarea la proiecte de cercetare știinţifică de amploare și cu relevanţă 
naţională și internaţională; 
b) obţinerea de informaţii privind progresele înregistrate în cadrul cercetării știinţifice 
întreprinsă de doctoranzi; 

c) dezvoltarea de competenţe transferabile în cadrul lucrului în echipă. 
 

Art.48. Accesul la resursele de cercetare 
(1) UOD sau IOSUD, prin școlile doctorale, garantează accesul real și efectiv al 
doctoranzilor la resursele logistice și de cercetare în scopul obţinerii de performanţe la 
nivel naţional și internaţional. In acest sens, Scolile Doctorale sunt organizate ca centre de 
cost, la nivelul TUIasi facilitandu-se astfel evidenţa resurselor alocate în cadrul 
programelor doctorale. 
 
(2) Pentru îndeplinirea acestei obligaţii, UOD sau IOSUD, prin Școlile doctorale, 
elaborează standarde minime și obligatorii privind: dotarea cu infrastructură de comunicare 
și IT, punerea la dispoziţie de laboratoare și echipamente specifice de cercetare, accesul 
la literatură de specialitate, participarea la conferinţe știinţifice, participarea la forme 
suplimentare de instruire în domeniu. 
 
(3) Asigurarea resurselor necesare desfășurării proiectului de cercetare al doctorandului 
reprezintă și o obligaţie specifică a conducătorului de doctorat. 
 
 
 
Art.49 
(1) Proiectul de cercetare al doctorandului va cuprinde sursele de finanţare și se 
alcătuiește în baza unui buget estimativ de cheltuieli. 
 
(2) La evaluarea proiectului de cercetare, sustenabilitatea financiară a acestuia este o 
condiţie obligatorie de admisibilitate 
 
Secţiunea 2 – Compatibilizarea programelor de studii universitare de doctorat cu 
profilul european și naţional al calificărilor 
 
Art. 50 
(1) Programele de studii universitare de doctorat se elaborează pe baza unui curriculum 
ce face parte integrantă din documentația de înscriere a calificării în RNCIS.   
 
(2) Curriculumul programului de studii universitare de doctorat trebuie să cuprindă, cel 
puţin, următoarele elemente: 

a) planul de învăţământ; 
b) fișele disciplinelor din planul de învăţământ; 

c) planul de cercetare adaptat la activităţile specifice ale doctoranzilor și ale 
echipelor de doctorat. 
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(3) Curriculumul este elaborat de o asemenea manieră încât să promoveze modelul 
învăţării prin cercetare. 
 
Art. 51 
Curriculumul este întocmit de Școala doctorală, cu consultarea partenerilor din consorţiu, 
dacă este cazul, a angajatorilor și a doctoranzilor, se avizează de Consiliul de conducere 
al ISD și se adoptă de către UOD sau IOSUD, prin decizia Senatului. 
 
Art. 52. Curriculum 
(1) În conţinutul curriculumului, pentru programul de pregătire universitară avansată, se 
vor introduce discipline  fundamentale obligatorii și  discipline opţionale. 
 
(2) Doctoranzii pot alege din disciplinele opţionale cuprinse în curriculumul altor școli 
doctorale în raport cu interesele specifice, complexitatea programului de cercetare și a 
problematicii abordate. 
 
(3) Curriculumul va cuprinde și discipline de formare a unor competenţe transversale 
necesare în scopul facilitării angajării pe piaţa muncii și al valorificării competenţelor 
dobândite în cadrul programului de studii universitare de doctorat 
 
Secţiunea 3 – Creditele transferabile 
 
Art. 53 
(1) Sistemul european de credite transferabile (ECTS) are drept scop facilitarea mobilităţii 
naţionale și internaţionale a doctoranzilor.  
 
(2) Aplicarea ECTS are la bază funcţionarea unui sistem internaţional de evaluare și 
comensurare a cursurilor care să permită efectuarea, recunoașterea și valorificarea unor 
stagii doctorale realizate în alte Școli doctorale decât în cele la  care sunt înscriși 
doctoranzii. 
 
(3) Planul de învăţământ al programului de studii universitare de doctorat cuprinde 
minimum 180 de credite, care se pot obţine prin parcurgerea și promovarea programului 
de pregătire universitară avansată, susţinerea de rapoarte de cercetare, publicarea sau 
comunicarea de lucrări știinţifice, participarea la manifestări știinţifice naţionale sau 
internaţionale, realizarea de brevete etc. 
 
Art. 54 
(1) UOD sau IOSUD va mandata școlile doctorale să elaboreze regulile aplicabile 
transferului de credite în cazul în care creditele se obţin la alte Școli doctorale din ţară sau 
străinătate. 
 
(2) UOD sau IOSUD va mandata Şcolile doctorale să elaboreze regulile aplicabile 
transferului de credite obţinute în alte discipline pentru tezele de doctorat cu caracter 
interdisciplinar.  
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(3) Creditele dobândite în cadrul programului de studii universitare de  doctorat sunt 
înregistrate în documente de tipul foii matricole pentru a  permite, după caz, transferul în 
alte instituţii de învăţământ sau  utilizarea lor la reînmatriculare. 
 
 

Capitolul III. Îndrumarea doctoranzilor 

 
Art. 55 
Doctoranzii sunt îndrumaţi din punct de vedere știinţific în cadrul programului de studii 
universitare de doctorat de către un conducător de doctorat avand titlul de profesor 
universitar, profesor universitar consultant, academician sau cercetător ştiintific principal 
gradul I ori, după caz, de către un colectiv de cadre didactice şi cercetători sub 
coordonarea conducătorului de doctorat.  
 

Art. 56 

Conducătorii de doctorat coordonează activitatea doctorandului începând cu admiterea 
acestuia în cadrul programului de studii universitare de doctorat, ghidând activităţile 
acestuia pe parcursul programului de pregătire universitară avansată şi elaborarea, 
respectiv finalizarea proiectului de cercetare. 
 
Art. 57 

(1) Conducătorii de doctorat vor asigura îndrumarea doctoranzilor în acord cu programul 
instituţional de cercetare știinţifică.  
 
(2) Proiectele de cercetare ale doctoranzilor se derulează și se finalizează în domeniul și 
în specializarea pentru care conducătorul de doctorat a fost numit. 
 
(3) Școlile doctorale vor defini și implementa regulile după care se va stabili modul de 
conlucrare între conducătorii de doctorat și doctoranzi. 
 

Art. 58. Norma conducătorului de doctorat 

(1) Activităţile de îndrumare a doctoranzilor pe parcursul programului de cercetare se 
normează conform legii. 
 
(2) La normarea acestor activităţi se va avea în vedere ca numărul maxim de doctoranzi 
aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat ce pot fi îndrumaţi de către  un conducător 
de doctorat să nu fie mai mare de 15. 
 

Art. 59. Schimbarea conducătorului de doctorat 

 

(1) La cererea motivată a doctorandului și cu avizul Școlii doctorale, Rectorul poate decide 
schimbarea conducătorului de doctorat, dacă a constatat faptul neîndeplinirii obligaţiilor 
contractuale asumate de către acesta, ori pentru alte motive care vizează raportul de 
îndrumare dintre conducătorul de doctorat și doctorand. 
 
(2) Școala doctorală desemnează un alt conducător de doctorat în ipoteza prevăzută la 
alin.1, precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat.  
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(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Şcoala doctorală va avea în vedere 
atât interese de ordin academic, cât şi cerinţele de formare profesională ale doctorandului. 
 
 
 

Capitolul IV. Teza de doctorat 
 

Art. 60 

 

(1) Finalizarea studiilor universitare de doctorat, indiferent de filiera sau forma parcursă, se 
realizează prin elaborarea și susţinerea publică a unei teze de doctorat. 
 
(2) În cadrul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul unei cercetări 
ştiinţifice şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoașterii știinţifice. 
 
(3) În cadrul doctoratului profesional, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul unei 
cercetări știinţifice şi reflecţii sistematice asupra creaţiei originale în domeniul artei sau 
sportului. 
 

Secţiunea 1 – Conţinutul tezei de doctorat. Criterii de evaluare 

 

Art. 61. Conţinutul tezei 
1) Teza de doctorat este rezultatul unei activități de cercetare ştiințifică desfăşurate de 
doctorand sub coordonarea conducătorului de doctorat, pe parcursul programului de studii 
universitare de doctorat. 
 
(2) Fiecare Școală doctorală, în vederea standardizării instituţionale și în colaborare cu alte 
Școli doctorale similare din ţară, elaborează un ghid de redactare a tezei de doctorat pe 
domenii de specializare universitară, precizând elemente precum: structura formală a 
tezei, numărul minim de pagini, trimiterile la referinţe bibliografice, cerinţe formale de 
tehnoredactare etc. 
 
(3) Ghidul de redactare a tezei se elaborează conform cerinţelor stabilite de IOSUD și face 
parte integrantă din Regulamentul Școlii doctorale. 
 
Art. 62.Evaluarea tezei 
(1) Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale elaborează  criterii şi indicatori 
de evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor și cu 
competențele asociate calificării înscrise în RNCIS şi pe baza propunerilor formulate de 
Școlile doctorale, potrivit specificului domeniilor de specializare universitară în care se 

organizează și se desfășoară studiile universitare de doctorat. 
 
(2) UOD sau IOSUD aprobă criteriile minime elaborate în condiţiile alin.1, conform 
procedurilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare 
de doctorat. 
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(3) 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. Se iau 
în considerare și rezultatele acceptate pentru publicare și aplicaţiile pentru care există 
cererea de înregistrare a unui brevet.  
 
(4)  Teza de doctorat este supusă mai întâi unei evaluări colegiale specializate în cadrul 
Școlii doctorale sau, după caz, în cadrul catedrei.  
 
(5) Evaluarea colegială specializată va avea loc după ce doctorandul probează publicarea 
sau acceptarea spre publicare a cel puţin: 

a) două articole într-o revistă indexată în baze de date internaţionale, pentru 
doctoratul științific,  
b) două articole într-o revistă indexată în baze de date internaţionale , sau realizări 
de cea mai înaltă relevanță pentru domeniul artelor,  pentru doctoratul profesional. 

 

Art. 63 

(1) Evaluarea colegială se va face ţinând cont de domeniul tematic al tezei. 
 
(2) Cel puţin o parte dintre rezultatele ştiinţifice originale incluse în teză trebuie să fi fost 
publicate sau aplicate ca inovații sau 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 sau în reviste cotate ISI documente oficiale 
corespunzătoare.  
 
(3) Numărul și tipul de publicaţii necesare pentru finalizarea doctoratului științific, respectiv 
numărul şi tipul de publicații și / sau realizări  profesionale pentru finalizarea doctoratului 
profesional sunt stabilite de catre UOD/IOSUD la propunerea Scolii Doctorale  și, 
respectiv, Consiliului de conducere ISD. În absenţa acestor publicaţii sau realizări, teza nu 
este acceptată în vederea susţinerii publice și a acordării titlului de doctor. 
 
 

Secţiunea 2 – Prezentarea și susţinerea tezei de doctorat 
 
Art. 64. Comisia de susţinere a tezei 
(1) Prezentarea tezei de doctorat, după ce a primit avizul favorabil, prealabil al 
conducătorului de doctorat și al catedrei/Scolii doctorale, se susţine oral în faţa comisiei de 
doctorat.  
 
(2) Fiecare UOD sau IOSUD elaborează proceduri şi criterii de  numire a comisiilor de 
doctorat, potrivit legii, în principal în funcţie de tema specifică a tezei şi de domeniile în  
care referenţii şi-au desfăşurat activitatea de cercetare în ultimii cinci ani. 
 
(3) Comisia de doctorat este formată din cel puțin 5 persoane, incluzând: un preşedinte, 
ca reprezentant al UOD sau IOSUD, conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali din 
ţară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat 
dintre care cel puțin 2 nu sunt membri ai UOD sau IOSUD din care face parte doctorandul 
și conducătorul de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor și au cel puțin 
funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific principal gradul II. 
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(4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat și este aprobată de 
conducerea UOD sau IOSUD.  
 
(5) Președintele comisiei de doctorat prezidează ședința publică de susținere a tezei de 
doctorat şi nu poate fi conducătorul de doctorat. 
 
(6) Membrii comisiei de doctorat sunt remuneraţi pentru activitatea de evaluare a tezelor 
de doctorat, conform unor criterii stabilite de UOD sau IOSUD. 
 
Art. 65. Susţinerea publică a tezei 
(1) UOD sau IOSUD, la propunerea Consiliului de conducere al institutului de studii 
doctorale, organizează susținerea publică a tezei de doctorat finalizate și procedurile de 
conferire a titlului de doctor, după ce teza a primit referate de evaluare pozitivă din partea 
tuturor membrilor comisiei de doctorat. 
 
(2) Susținerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puțin 4 din cei minimum 5 
membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a președintelui comisiei şi a 
conducătorului de doctorat. Susţinerea tezei de doctorat se poate face in limba română 
sau intr-o altă limbă de circulaţie internaţională (ex.engleză, franceză, germană).  
 
(3)  În cazul unei sau unor evaluări negative, se menţionează detaliat motivele 
acestei/acestor evaluări, iar doctorandul reface teza de doctorat conform cerinţelor 
specificate în evaluare. Susţinerea publică a tezei de doctorat și conferirea titlului de 
doctor vor avea loc numai după refacerea de către doctorand a tezei și în urma obţinerii 
evaluării pozitive a tuturor membrilor comisiei de doctorat. Fiecare UOD sau IOSUD 
stabilește modul de desfășurare a ceremoniei academice de susținere publică a tezei de 
doctorat și de conferire a titlului de doctor. 
 
(4) În vederea prezentării și a susţinerii publice, doctorandul va  întocmi un rezumat al 
tezei, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, de preferat limba 
engleză, care va fi publicat pe site-ul școlii doctorale. 
(5)  Anunţurile privind susţinerea publică a tezelor de doctorat şi rezumatul acestora 
trebuie să fie publicate cu cel puţin 15 zile înainte de susţinere pe pagina de web a școlilor 
doctorale, astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă publicului interesat. Rezumatele 
tezelor de doctorat susținute public vor fi disponibile public pe pagina de web a școlilor 
doctorale și după susținerea publică. 
 
(6) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi 
deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. 
Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” și 
"Nesatisfăcător".  
 
(7) Daca studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de 
cercetare științifica și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului 
„Foarte bine”, „Bine” sau "Satisfăcător" comisia de doctorat propune acordarea titlului de 
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doctor, propunere care se înaintează spre validare CNATDCU.  
 
(8) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza 
elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi 
va solicita o nouă susținere publică a tezei. 
 
(9) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, după validarea tezei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. În domeniul fundamental Arte, după caz, 
teza de doctorat va fi însoțita de înregistrarea pe suport digital a creației artistice originale. 
 
(10) În cazul în care CNATDCU nu validează argumentat teza de doctorat, UOD sau 
IOSUD primește din partea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului o 
motivație scrisa de invalidare, redactată în baza observațiilor CNATDCU. Lucrarea de 
doctorat poate fi retransmisă Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare în termen de 1 an de la data primei invalidări. 
 
(11)  Diploma de doctor este emisă de  UOD/IOSUD, în termen de maximum 60 de zile de 
la data acordării titlului prin Ordin al MECTS. 
 
(12) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat 
se numește „diploma de doctor”. În diploma care certifică obținerea și deținerea titlului de 
doctor se menționează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al 
doctoratului pentru doctoratul științific; în cea care certifica obținerea și deținerea titlul de 
doctor într-un domeniu profesional se menționează, în mod expres, domeniul profesional 
al doctoratului. 
 
Secţiunea 3 – Respectarea eticii știinţifice și universitare 
 
Art. 66 
(1) Doctorandul este autorul tezei și își asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor 
prezentate în teză, precum şi a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză. 
(2) Pentru eventualele fraude sau situaţii de plagiat, doctorandul răspunde, în condiţiile 
legii penale și a celei privind dreptul de autor, în vigoare, la data constatării fraudelor sau a 
plagiatului.  
 
(3) Orice situaţii care implică fraude sau plagiat sunt analizate de către Comisia de Etică in 
cercetare ştiinţifică. 
 

Secţiunea 4: Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de 
doctorat 
 
Art. 67. Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 
(1) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 
conformitate cu prevederile contractului de studii universitare de doctorat, respectând 
criteriile și măsurile prevăzute de legea specială în materie. 
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(2) Valorificarea dreptului de autor și/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra 
produsului sau creaţiei originale se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
domeniu, în vigoare, precum și cu respectarea principiilor și dispoziţiilor Convenţiilor 
internaţionale și a legislaţiei europene aplicabile, precum și a Contractului de studii 
universitare de doctorat, dacă acesta conţine astfel de clauze. 
 
(3) Fiecare UOD sau IOSUD poate elabora și aproba, pentru Școlile  doctorale pe care le 
cuprinde, strategii proprii de protejare a  drepturilor patrimoniale ce rezultă din valorificarea  
drepturilor de proprietate intelectuală. 
 
(4) Proporţional cu sursa de finanţare a cercetării din cadrul programului de studii 
universitare de doctorat se distribuie și beneficiile patrimoniale rezultate din valorificarea 
drepturilor de  proprietate intelectuală. 
 

Capitolul V.  Cooperarea în domeniul programelor de studii  doctorale 

 
Art. 68 
(1) Studiile universitare de doctorat trebuie să conducă la dobândirea de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi atât pentru o carieră în cercetare, cât şi pentru cadrul mai larg al 
pieţei muncii. În acest context, doctoranzii trebuie să fie sprijiniţi în Școala doctorală pentru 
planificarea propriei cariere.  
 
(2) Universităţile trebuie să coopereze, în domeniul educaţiei doctorale, cu institutele de 
cercetare, sectoarele de afaceri şi industriale, din ţară și din străinătate, astfel încât să fie 
promovată mobilitatea ocupaţională a studenţilor doctoranzi.  
 
(3) Cooperarea și mobilitatea naţională şi internaţională la nivel doctoral trebuie să crească 
și să constituie o componentă obligatorie a perioadei de cercetare. 
 
Art.69 
Organizarea doctoratului prin Şcoli doctorale, în care colaborează instituţii de învăţământ 
superior şi centre/institute de cercetare prin dezvoltarea de laboratoare de cercetare, în 
asociere cu agenţi economici din sectorul public și privat, urmărește:  

a) reunirea diferitelor discipline într-un domeniu de studiu specific;  
b) promovarea interdisciplinarităţii în abordarea întrebărilor şi problemelor de 
cercetare;  
c) furnizarea unui cadru organizat în care studenţii doctoranzi să-şi împărtăşească 
propriile experienţe şi cunoştinţe știinţifice dobândite;  
d) pregătirea doctoranzilor pentru piaţa muncii prin dezvoltarea de contracte şi 
parteneriate cu actori socio-economici;  
e) integrarea profesională a studenţilor;  
f) participarea în proiecte internaţionale de cercetare;  
g) întărirea mobilităţilor studenţeşti internaţionale în timpul şi după terminarea 
doctoratului. 
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Art. 70. Mecanisme de cooperare 
 
(1) Realizarea unei culturi organizaţionale de calitate, obligă Școlile doctorale să 
implementeze mecanisme cum ar fi: 

a) acorduri de parteneriate internaţionale, prin care experţii în domeniu să participe 
în cadrul școlilor doctorale la susţinerea de cursuri, la desfășurarea unor activităţi 
mentorate de cercetare, conferinţe şi dezbateri etc.; 
b) cercetări de tip doctoral conduse în co-tutelă;  
c) schimburi de doctoranzi şi profesori cu universităţile de vârf din domeniu; 
d) participarea la consorţii internaţionale, în care temele de cercetare doctorală sunt 
părţi ale unor proiecte internaţionale mai largi. 

 
(2) Aceste mecanisme academice, se pun în aplicare prin proceduri specifice de admitere, 
examinare şi absolvire a  școlii doctorale, care să faciliteze integrarea Școlilor doctorale 
româneşti în reţele internaţionale de prestigiu. 
 
(3) Curriculumul universitar în cadrul domeniilor de doctorat în TUIasi trebuie să fie corelat 
cu curriculumul de la universităţile de vârf din domeniu, cu  anumite priorităţi naţionale; 
temele de cercetare trebuie să fie relevante la nivel internaţional sau, dacă sunt de interes 
naţional, metodologia şi abordarea lor trebuie făcută la standarde internaţionale; rezultatul 
programelor de studii universitare de doctorat trebuie să intre în circuitul internaţional, atât 
ca vizibilitate cât mai ales ca impact. 
 
 
Art. 71. Mobilitatea 
Asigurarea mobilităţii în cadrul acordurilor de cooperare încheiate în programele de studii 
universitare de doctorat, a programelor structurale de formare de resurse umane, precum 
şi a doctoratului în cotutelă constă în: 

a) schimburi între profesori şi studenţi; 
b) organizarea de consorții şi reţele; 
c) atribuirea de titluri şi/sau certificate comune mai multor UOD sau IOSUD, din ţară 
sau străinătate, care atestă competenţele dobândite;  
d) schimburi transnaționale; 
e) recunoașterea în plan internaţional a doctoratului; 
f) dezvoltarea parteneriatelor între UOD sau IOSUD şi agenţii economici. 

 

Capitolul VI. Stimularea angajării în muncă a absolvenţilor de programe  
de studii universitare de doctorat 

 
Art. 72 
(1) Prin structura lor, programele de studii universitare de doctorat din UOD sau IOSUD au 
drept scop: 

a) dobândirea competenţelor de cercetare ştiinţifică şi a altor competenţe de 
conţinut şi transversale;  
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b) asigurarea de oportunităţi de carieră pentru absolvenţii de studii universitare de 
doctorat. 

 
(2) Consiliul de conducere al Institutului de studii doctorale, în colaborare cu Şcolile 
Doctorale, va concepe o politică de marketing pentru studiile doctorale, care să 
corespundă competiţiei globale cu opţiuni de educaţie şi profesionalizare mult diversificate 
geografic şi tematic.  
 
Art. 73.  Registrul de Alumni 
(1) Instituţiile organizatoare de programe doctorale monitorizează gradul de angajare al 
absolvenţilor şi dezvoltă strategii de îmbunătăţire a inserţiei profesionale pe piaţa muncii a 
acestora. 
 
(2) Şcoala doctorală întocmeşte şi actualizează registrul de Alumni, cu absolvenţii proprii, 
şi asigură monitorizarea carierei, a activităţilor profesionale ale acestora, şi contribuie 
astfel la integrarea acestora în societate. 
 
Art. 74. Măsuri de stimulare a angajării în muncă 
Stimularea angajării în muncă a absolvenţilor de programe de studii universitare de 
doctorat se realizează, în principal, prin: 

a) adaptarea educaţiei doctorale la exigenţele societăţii cunoaşterii, sub imperativul 
educaţiei permanente ; 
b) realizarea educaţiei doctorale din perspectiva centrării pe student şi pe învăţarea 
prin cercetare; 
c) alinierea programelor doctorale la tendinţele din cercetarea contemporană; 
d) recunoaşterea rolului crucial al supervizării şi evaluării; 
e) promovarea de structuri inovatoare pentru a veni în întâmpinarea nevoii de 
interdisciplinaritate şi de oferire de abilităţi transferabile; 
f) creşterea mobilităţii internaționale, interdisciplinare şi intersectoriale; 
g) finanţare adecvată şi sustenabilă. 
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TITLUL IV. STATUTUL JURIDIC AL DOCTORANZILOR ȘI AL 
CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT 
 

Capitolul I. Statutul juridic al doctoranzilor 

 
Art.75. Statutul doctorandului 
(1) Regimul juridic al doctorandului se stabilește de către UOD sau IOSUD, în baza 
prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul educaţiei și cercetării  și ale Regulamentului 
propriu de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat.  
 
(2) Pe parcursul desfășurării studiilor universitare de doctorat, doctoranzii cu frecvență (la 
zi) sunt asimilați, din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor cu caracter universitar, 
asistentului de cercetare, respectiv asistenților universitari. Ei beneficiază de burse de 
studiu, iar activitatea pe care o desfășoară corespunde unei norme întregi aferentă 
funcțiilor asimilate; 
 
(3) Doctorandul, pe parcursul studiilor universitare de doctorat, este asimilat, în ceea ce 
privește drepturile și obligaţiile cu caracter universitar, unui asistent de cercetate sau, după 
caz, unui asistent universitar. 
 
(4) În aplicarea prevederilor alin. 3, UOD sau IOSUD va stabili prin Contractul de studii 
universitare de doctorat modul de echivalare a activităţii acestora cu funcţiile universitare 
sau de cercetare, precum și norma de muncă, remuneraţia și condiţiile de prestare a 
muncii, după cum urmează: 

a) doctoranzii au calitatea de studenţi-doctoranzi pe întreaga durată a studiilor 
universitare de doctorat, independent de filiera și forma de doctorat urmate; 
b) pe parcursul programului de studii universitare de doctorat, doctoranzii cu 
frecvenţă (la zi)  sunt asimilaţi, din punct de vedere al drepturilor și obligaţiilor cu 
caracter universitar, asistentului de cercetare, respectiv asistenţilor universitari. Ei 
beneficiază de burse de studiu, iar activitatea pe care o desfășoară corespunde 
unei norme întregi aferentă funcţiilor asimilate; 
c) doctoranzii cuprinși în filiera doctoratului profesional, cu frecvenţă redusă, pot fi 
asimilaţi asistenţilor de cercetare ori asistenţilor universitari, având în acest caz 
obligaţia de a desfășura activitatea necesară finalizării tezei de doctorat, 
corespunzător unei jumătăţi de normă. 

 
Art.76 
1) Perioada desfășurării studiilor universitare de doctorat constituie, pentru doctoranzii la 
zi, perioadă asimilată conform legii pensiilor pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu 
excepţia cazului în care doctorandul realizează venituri pentru care plătește, în această 
perioadă, contribuţii la asigurările sociale. Doctoranzii la zi beneficiază şi de asistenţă 
medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru 
șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de munca și boli profesionale. 



39 

 

 
(2) Perioada studiilor universitare de doctorat constituie, pentru doctoranzii la zi, vechime 
în muncă și în specialitate. 
 
(3) Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul doctorandului care a ocupat 
anterior înscrierii la doctorat funcţia de asistent sau lector universitar. 
 
Secţiunea 1 – Drepturile și obligaţiile specifice doctoranzilor 
 
Art. 77. Drepturi 
(1) Prezentul Regulament stabilește cu caracter minimal și obligatoriu drepturile și 
obligaţiile doctorandului. 
 
 (2) Pe parcursul derulării ciclului de studii universitare de doctorat, doctorandul va avea 
dreptul : 

a) să își aleagă domeniul de specializare și tema de cercetare; 
b) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea și coordonarea conducătorului de doctorat 
și/sau a colectivului de cercetare; 
c) să participe la şedinţele de catedră sau ale departamentului de cercetare atunci 
când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 
d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Școlii doctorale, și, în limita prevăzută 
de Carta universitară, în Senatul UOD sau IOSUD; 
e) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile și 
echipamentele școlii doctorale și ale UOD sau IOSUD pentru elaborarea proiectelor 
de cercetare și a tezei de doctorat; 
f) să participe la cursurile, seminariile organizate de alte Școli doctorale din UOD 
sau IOSUD pe durata programului de pregătire avansată; 
g) să lucreze împreună cu echipa de cercetători sau în formaţiunile de studii din ţară 
și străinătate pentru dezvoltarea cercetării aplicate sau fundamentale; 
h) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; 
i) să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferinţe, congrese 
știinţifice, seminarii naţionale și internaţionale în domeniul de specializare în care și-
a ales teza de doctorat; 
j) să efectueze stagii de practică la agenţi economici publici/privaţi din ţară sau 
străinătate; 
k) să participe la sesiunile de comunicări știinţifice organizate de Școala doctorală 
sau /și de UOD sau IOSUD; 
l) să fie informat cu privire la criteriile de evaluare, programa de studii universitare 
de doctorat, rezultatele examenelor, verificărilor pe parcursul desfășurării studiilor 
universitare de doctorat; 
m) să se implice în orice alte activităţi profesionale, la solicitarea conducătorului de 
doctorat sau a școlii doctorale; 
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Art.78. Obligaţii 
Doctorandul va avea următoarele obligaţii:  

a) să respecte orarul și să își îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor și 
prezentare a rezultatelor cercetării; 
b) să prezinte rapoarte de activitate la finele stagiilor de cercetare sau de practică şi 
ori de cate ori i se solicită ; 
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat și să îl informeze pe 
acesta cu privire la descoperirile știinţifice sau evoluţiile din domeniul său de 
specializare; 
d) să respecte disciplina instituţională; 
e) să contribuie activ la ameliorarea și îmbunătăţirea cadrului de desfășurare a 
programului de studii universitare de doctorat; 
f) sa nu desfășoare activităţi care influențează negativ performantele din cadrul 
studiilor doctorale, cum ar fi cele de angajare în munca la o alta organizație decât 
UOD sau IOSUD în care este doctorand. 

 

Capitolul II. Statutul juridic al conducătorilor de doctorat 

 
Art.79 
(1) Statutul de conducător de doctorat este acordat în funcţie de  performanţa în cercetare 
ştiinţifică recunoscută la nivel internaţional şi de participarea activă în cadrul comunităţii 
internaţionale de cercetare. 
 
(2) Statutul de conducător de doctorat este menţinut în funcţie de :  

a) performanţa în cercetare ştiinţifică recunoscută la nivel internaţional şi 
participarea activă în cadrul comunităţii internaţionale de cercetare; 
b) performanţa în activitatea de îndrumare a doctoranzilor, precum și rezultatele în 
activitatea de cercetare a doctoranzilor. 

 
(3) Calitatea de conducător de doctorat este acordată de CNATDCU profesorilor 
universitari sau cercetătorilor științifici gradul I, în conformitate cu standardele naționale 
elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza unor criterii 
de evaluare relevante la nivel național și internațional. 
 
(4) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, 
întocmite, după caz, de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 
Certificatelor Universitare, de ARACIS, de CNCSIS sau de Consiliul de Etică și 
Management al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, poate retrage 
calitatea de conducător de doctorat. Redobândirea calității de conducător de doctorat se 

poate obține la propunerea UOD sau IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă ale 
cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU. Rezultatele 
pozitive ale acestor proceduri sunt condiții necesare pentru aprobare din partea 
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  
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Art. 80 
(1) Criteriile pentru acordarea statutului de conducător de doctorat  vizează, cu prioritate, 
următoarele: 

a) rezultatele din activitatea de cercetare cu relevanţă internaţională; 
b) participarea în fluxul internaţional de publicaţii ştiinţifice; 
c) apartenenţa la asociaţii profesionale internaţionale; 
d) participarea la conferinţe internaţionale; 

 
(2) Pot deține calitatea de conducători de doctorat: profesorii universitari, cercetătorii 
știinţifici principal gradul I, membri ai Academiei Române cu titlul de doctor obţinut în 
domeniul fundamental de ştiinţe respectiv sau înrudit precum și alte categorii de persoane 
stabilite potrivit Legii Educaţiei. În contextul politicilor de asigurare a mobilității universitare, 
instituția de învățământ superior organizatoare de doctorat poate angaja, pe bază de 
contract, specialiști din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorat. Pentru 
ţările din Uniunea Europeană şi Confederația Elvețiană acest drept se dobândește 
automat ca urmare a recunoașterii şi a echivalării academice. Pentru ţările din afara UE, 
acest drept se poate obține astfel: 

a) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului stabilește o listă a 
universităților pentru care acest drept se dobândește automat; 
b) pentru universitățile care nu sunt cuprinse în lista stabilită de către Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, acest drept se dobândește fie printr-o 
convenție internațională de recunoaștere reciprocă, fie prin evaluarea de către 
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, 
numit în continuare CNATDCU, a dosarului cu activitatea științifică a specialistului, 
înaintat de instituția angajatoare. 

 
(3) În cazul consorţiilor/parteneriatelor ce au calitatea de IOSUD, cercetătorii din  
institutele Academiei Române sau din institutele naţionale de cercetare  beneficiază de o 
indemnizaţie în cuantum de maxim 30% din salariul de bază al unui profesor universitar cu 
vechime maximă în învățământul superior, dar nu mai puțin de 15%, având obligaţia să 
participe la toate reuniunile şi activităţile Școlii doctorale la care sunt afiliaţi. 
 
 
Art. 81(1) Conducătorii de doctorat vor preciza domeniul specific de competenţă 
academică, în raport cu rezultatele din cercetare obţinute în ultimii cinci ani. O persoană 
nu poate deţine funcţia de conducător de doctorat decât intr-o singură specializare și într-o 
singură școală doctorală, cu excepţia specializărilor complementare din domeniul artelor. 
 
(2) UOD sau IOSUD elaborează proceduri de evaluare periodică a activităţii de cercetare 
a conducătorilor de doctorat, bazate pe autoevaluare şi evaluare colegială. 
 
(3) Rapoartele de autoevaluare a activităţii de cercetare realizate de conducătorii de 
doctorat vor fi publicate pe Internet pentru a fi disponibile publicului interesat, inclusiv 
potenţialilor candidaţi la admiterea în cadrul programului de studii, doctoranzilor şi 
comunităţii ştiinţifice. 
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Art. 82 
(1) Activitatea conducătorilor de doctorat și a membrilor comisiilor de doctorat se 
normează prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de 
doctorat al UOD sau IOSUD, care vor stabili și criteriile de remunerare ale acestora. 
Cercetătorii științifici gradul I care sunt conducători de doctorat sau cercetătorii științifici 
gradul II care lucrează în cadrul unei Şcoli doctorale sunt normați pentru activitățile 
desfășurate conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare 
de doctorat al UOD sau IOSUD. 
 
(2) Activitatea conducătorilor de doctorat este normată de aşa natură încât să evite supra-
solicitarea şi să permită bugetul de timp necesar îndrumării adecvate a doctoranzilor. 
 
Art. 83 
UOD sau IOSUD şi Şcoala doctorală vor stabili, în funcţie de filierele şi de formele 
doctoratului (doctorat/doctorat profesional, doctorat cu frecvenţă/doctorat cu frecvenţă 
redusă), precum şi de distribuţia responsabilităţilor de îndrumare între mai mulţi 
îndrumători, numărul maximum de doctoranzi coordonaţi de un conducător de doctorat, 
dar care nu poate fi mai mare de 15.  
 
Art. 84. Drepturile și obligaţiile conducătorilor de doctorat 
(1) Conducătorul de doctorat își exercită drepturi și își asumă  obligaţii. 
 
(2) Drepturile conducătorului de doctorat decurg din Legea educaţiei, Carta universitară, 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat propriu 
fiecărei UOD sau IOSUD și Școlilor doctorale, precum și din contractul său de muncă. 
 
(3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligații: 

a) să asigure o îndrumare și coordonare profesională ale fiecărui doctorand; 
b) să selecteze și să propună o listă a temelor de cercetare adaptată la cerințele 
pieței, care să permită doctorandului inserția pe piața muncii; 
c) să asigure și să stimuleze progresul doctoranzilor în cercetarea pe care o 
realizează;    
d) să efectueze evaluarea obiectivă și riguroasă a fiecărui doctorand; 
e) să sprijine mobilitatea doctoranzilor 
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TITLUL V. DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE 
 

1.Dispoziţii tranzitorii și finale 
 
Art. 85 
 
(1) Prezentul Regulament  se aplică experimental, pe o perioadă de  un  an de la data 
adoptării sale, în cadrul proiectului  „Studii doctorale în România – Organizarea Şcolilor 
Doctorale”, coordonat de UEFISCSU, la care este partener Universitatea Tehnică 
Gheorghe Asachi din Iași, în vederea testării prevederilor sale; 
 
(2)  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat 
intră în vigoare, pentru anul universitar 2010/2011, după aprobarea sa de către Senatul 
TUIasi;   
 
(3) Regulamentul va fi aplicabil  pentru doctoranzii şi programele doctorale prevăzute a 
începe să funcţioneze după 01.10.2010 , după aprobarea sa de către Senatul TUIasi.   
Programele doctorale care sunt derulate anterior datei de 01.10.2010 vor fi  conduse după 
prevederile Regulamentului anterior (aprobat de Senatul TUIasi din data de 4 octombrie 
2005 cu modificările şi completările ulterioare); 
 
(4) In anul universitar 2010-2011, admiterea la studii universitare de doctorat se va realiza 
la nivelul TUIasi, considerând alocarea locurilor pe domenii şi Şcoli Doctorale, aprobată în 
Senatul din 11.06.2010; 
 
(5) Cu caracter experimental, în conformitate cu prevederile proiectului cu UEFISCSU la 
care universitatea este partener, începând cu anul universitar 2010/2011, Şcolile 
Doctorale ale facultăţilor vor funcţiona ca centre de cost beneficiind de state de funcţii 
separate în care se includ cursurile comune la nivelul Şcolilor Doctorale. Toate cheltuielilor 
cu doctoranzii înscrişi în anul universitar 2010/2011 se vor evidenţia la nivelul Şcolilor 
Doctorale ale facultăţilor prin evidenţă contabilă distinctă  (finanţare de bază alocată 
doctoranzilor plus veniturile din taxe); 
 
(6) Structurile propuse în prezentul regulament (Institutul de Studii Doctorale , Consiliul de 
conducere ISD, consiliile de conducere ale Şcolilor Doctorale, în conformitate cu Anexa 2), 
vor funcţiona după ce se vor desfăşura alegeri în conformitate cu prevederile 
Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare. Aceleaşi prevederi se aplica şi pentru structurile 
de tip parteneriat între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Institutele de 
cercetare, firme de tehnologie performantă , etc. care pot deveni funcţionale în condiţiile 
revizuirii legislaţiei actuale; 
 
(7) Orice modificări ale legislaţiei naţionale vor fi considerate pentru îmbunătăţirea 
prezentului Regulament. 
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