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I. DISPOZIȚII GENERALE 

 
Baza legală 

 

Art. 1. Cadrul general de organizare și de funcționare al Școlii doctorale 

este stabilit prin dispozițiile stipulate în legislația specifică la nivel național, în 

regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare 

de doctorat, precum și în alte reglementări relevante, completate cu prevederile 

prezentului regulament, în condițiile legii, astfel: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului 

studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinele ministrului educației naționale și cercetării științifice; 

 Carta universitară a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” 

(ANIMV), în vigoare la data aprobării prezentului Regulament; 

 Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor 

de studii universitare de doctorat în IOSUD-ANIMV. 

 

Studiile universitare de doctorat 
 

Art. 2. Școala doctorală reprezintă o structură organizatorică și 

administrativă, constituită în cadrul IOSUD-ANIMV, care oferă sprijinul necesar 

pentru desfășurarea studiilor universitare de doctorat.  
 

Art. 3. Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al 

studiilor universitare, oferite de către ANIMV, dispunând de un sistem propriu de 

conducere și administrare a programelor de studii și de cercetare, inclusiv la 

nivelul Școlii doctorale. 
 

Art. 4. Obiectivul fundamental al organizării și desfășurării studiilor 

universitare de doctorat în ANIMV îl constituie dezvoltarea resursei umane 

competente în realizarea cercetării științifice, în domeniul „Informații și securitate 

națională”, printr-o experiență profesională de cercetare, finalizată, după 

susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor, în condițiile legii.     
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Art. 5. (1) În ANIMV, studiile universitare de doctorat se organizează, de 

regulă, la forma de învățământ cu frecvență, potrivit legii. 

(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și la forma de 

învățământ cu frevență redusă.  

(3) Obligațiile referitoare la frecvență și frecvență redusă se stabilesc de 

conducerea ANIMV, la propunerea CSUD, pe baza reglementărilor în vigoare la 

nivel național. 
 

Art. 6. (1) Totalitatea activităților în care este implicat studentul-doctorand, 

relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat, constituie 

„programul de studii universitare de doctorat”, care se derulează în cadrul Școlii 

doctorale și asigură formarea a două tipuri de competențe:  

a) competențe profesionale;  

b) competențe transversale. 

(2) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate competențe 

profesionale, următoarele:  

a) cunoștințele avansate în domeniul „Informații și securitate națională”; 

b) acumularea, sintetizarea și dezvoltarea cunoașterii de vârf în domeniu; 

c) elaborarea și aplicarea de noi dezvoltări teoretice, în spațiul de 

preocupări al intelligence-ului și al securității naționale; 

d) stăpânirea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată, a 

instrumentelor științifice moderne, de interes pentru domeniul de doctorat;  

e) identificarea de probleme noi, în domeniul de doctorat, și cercetarea 

acestora, prin intermediul analizei critice și a imaginației creative;  

f) înțelegerea și capacitatea de aplicare a principiilor și valorilor eticii 

cercetării științifice, în domeniul de doctorat;  

h) comunicarea în limbi de circulație internațională, necesară 

documentării, elaborării și publicării de lucrări științifice și/sau 

redactării/susținerii tezei de doctorat, într-o limbă de circulație internațională, 

precum și promovării doctoratului în cotutelă. 

(3) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate drept competențe 

transversale, următoarele:  

a) competențele de comunicare în domeniul științei și al culturii; 

b) cunoștințele privind managementul proiectelor de cercetare științifică; 

c) cunoștințele privind utilizarea legislației în domeniul drepturilor de 

proprietate intelectuală; 

d) abilitățile de inter-relaționare și de lucru în echipă. 
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Regulamentul Școlii doctorale 

Art. 7.  Cadrul specific de organizare și de funcționare al Școlii doctorale 

este stabilit prin dispozițiile prezentului „Regulament al Școlii doctorale”, care 

aplică, la condițiile distincte din IOSUD-ANIMV, prevederile din „Codul studiilor 

universitare de doctorat” și din „Regulamentul instituțional de organizare și 

desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat”, în condițiile legii. 
 

Art. 8.  Regulamentul Școlii doctorale:  

a) este elaborat de către Consiliul Școlii doctorale (CSD), după 

consultarea tuturor conducătorilor de doctorat, membri ai școlii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare;  

b) se avizează prin votul universal, direct, secret și egal al majorității 

absolute a conducătorilor de doctorat, membri ai școlii; 

c) se aprobă de Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD); 

d) se poate aplica și în cazul programelor de studii universitare de doctorat 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

II. ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

Organizare și funcționare 
 

Art. 9. (1) În cadrul IOSUD-ANIMV, o școala doctorală se înființează la 

propunerea rectorului ANIMV, cu avizul Senatului universitar și aprobarea 

CSUD, în condițiile aplicării art. 176 (3), din Legea nr.1/2011, privitoare la 

atribuțiile SRI, în stabilirea structurii organizatorice a ANIMV.  

(2) Școala doctorală funcționează în condițiile legii, referitoare la 

acreditare și la evaluarea internă și externă periodică. 

(3) Școala doctorală se organizează și funcționează cu cel puțin trei 

conducători de doctorat, care au calitatea de titulari în cadrul IOSUD-ANIMV. 

(4) Școala doctorală stabilește standarde minimale de performanță 

științifică, pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească, pentru a 

deveni membri titulari ai acesteia, în condițiile legii. 

(5) Școala doctorală are rang egal cu cel al unui departament și poate 

organiza centre sau laboratoare de cercetare, potrivit prevederilor legale în 

vigoare. 
 

Art 10. (1) Structura Școlii doctorale este dată de statul de funcții al 

acesteia, propus de CSD, avizat de CSUD și aprobat de rectorul ANIMV, 

conform reglementărilor specifice. 

(2) Statul de funcții se actualizează ținându-se seama de modificările care 

pot apărea la nivelul numărului de membri ai școlii, al structurii de secretariat 

sau al concepției privind finanțarea cercetării doctorale ori ca urmare a 

schimbării strategiei IOSUD.  
 

Art. 11. (1) Școala doctorală este formată din membrii titulari, din 

personalul afiliat, din personalul administrativ și din studenții-doctoranzi 

înmatriculați. 

(2) Pot fi membri titulari ai Școlii doctorale, la cerere, cadrele didactice sau 

cercetătorii, cu experiență în domeniul cercetării științifice, care îndeplinesc 

simultan următoarele condiții: 

a) au dobândit, în condițiile legii, dreptul de a conduce doctorate în 

domeniul „Informații și securitate națională”; 

b) au un contract de muncă cu IOSUD-ANIMV sau cu un alt IOSUD, dar 

care nu organizează doctoratul în domeniul „Informații și securitate națională”;  
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c) au primit acceptul CSD, în urma verificării îndeplinirii de către solicitant 

a standardelor minimale de performanță științifică ale Școlii doctorale; 

d) au acceptat și semnat „contractul de asociere” la Școala doctorală și un 

„contract de muncă”, cu IOSUD-ANIMV, pentru retribuirea activității, în sistemul 

„plata cu ora”.   
 

(3) Fac  parte din personalul afiliat Școlii doctorale, cercetătorii sau cadrele 

didactice, ce desfășoară activități de cercetare și/sau de predare în cadrul Școlii 

doctorale, care au calitatea de titular sau de asociat ai ANIMV ori provin din alte 

instituții ori unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate, după ce 

au obținut o hotărâre de acceptare din partea CSD și au semnat un contract cu 

IOSUD-ANIMV. 

(4) Conducătorii de doctorat din cadrul ANIMV, care fac parte dintr-o altă 

școală doctorală, din interiorul sau din afara ANIMV, pot face parte doar din 

personalul afiliat, în condițiile alin. (3).  

(5) Personalul administrativ este reprezentat de persoanele calificate, 

special destinate asigurării activității de secretariat a Școlii doctorale, angajate 

în conformitate cu reglementările în vigoare la nivelul IOSUD-ANIMV. 

Conducerea Școlii doctorale 

Art. 12. (1) Școala doctorală este condusă de un director și de către 

Consiliul Școlii doctorale (CSD); directorul este nominalizat de către CSUD, 

dintre conducătorii de doctorat din cadrul școlii, și numit în funcție, în 

conformitate cu reglementările interne ale ANIMV. 

(2) Directorul Școlii doctorale este asimilat directorului de departament și 

este membru de drept al CSD. 

(3) CSD este asimilat Consiliului departamentului. 

(4) CSD este alcătuit din minimum cinci membri. 

(5) Membrii CSD se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al 

conducătorilor de doctorat din Școala doctorală. 

(6) Din CSD fac parte conducători de doctorat, membri ai Școlii doctorale, 

în proporție de maximum 50%, studenți doctoranzi, în proporție de 20%, rotunjit 

în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara Școlii 

doctorale, dintre personalitățile științifice și/sau din sectoarele industriale și 

socio-economice relevante. 
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(7) Ponderea efectivă în cadrul CSD a conducătorilor de doctorat, membri 
titulari ai Școlii doctorale, în interiorul ponderii maxime de 50%, prevăzută la 
alin. (6), este stabilită de către CSUD. 

(8) Membrii CSD, care sunt cadre didactice universitare sau cercetători, 

trebuie să dețină dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate. 
 

Art. 13. (1) Mandatul Consiliului Școlii doctorale este de 5 ani. 

(2) Durata mandatului unui membru al CSD este de 5 ani, cu posibilitatea 

înnoirii succesive, de maximum două ori. 

(3) Studenții-doctoranzi, din cadrul CSD, care își finalizează studiile 

doctorale, în timpul mandatului Consiliului, își pierd calitatea de membru, la data 

susținerii publice a tezei de doctorat. 

(4) Calitatea de membri ai CSD a conducătorilor de doctorat, aleși ca 

reprezentanți ai conducătorilor de doctorat, încetează la data la care aceștia își 

încetează activitatea în  cadrul Școlii doctorale. 

(5) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSD, se organizează 

alegeri parțiale, iar mandatul noului membru ales se încheie la expirarea 

mandatului în curs al CSD. 
 

Art. 14. Consiliul Școlii doctorale se întâlnește de cel puțin trei ori pe an, la 

cererea directorului Școlii doctorale sau a cel puțin o treime din numărul 

membrilor săi. 
 

Art. 15. În funcție de tema dezbaterilor, directorul CSD poate invita la 

ședința CSD și alți membri ai Școlii doctorale, reprezentanți ai conducerii 

ANIMV sau specialiști, care pot contribui la mai buna soluționare a problemelor 

discutate. 
 

Art. 16. (1) Hotărârile CSD se adoptă, în domeniile de competență, prin 

votul deschis al majorității simple a membrilor prezenți.  

(2) Cvorumul este realizat prin participarea la ședință a cel puțin trei din 

numărul total al membrilor CSD, cu prezența obligatorie a reprezentantului 

studenților-doctoranzi, în situațiile în care se adoptă decizii ce vizează în mod 

direct activitatea acestora. 

(3) Nerealizarea cvorumului, așa cum se prevede la alin. (2), conduce la 

reprogramarea ședinței CSD. 
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Art. 17. (1)  CSD abordează problematica din aria de competență, pe 

baza unor proiecte de hotărâre, întocmite, după caz, de: 

a) secretariatul școlii; 

b) un membru/un grup de membri titulari, desemnați de directorul școlii; 

c) un membru sau un grup de membri afiliați, în cazuri deosebite, în 

măsura în care membrii titulari nu dețin competența necesară, în abordarea 

problematicii puse în discuție. 

(2) Proiectele de hotărâre reprezintă propunerea persoanei/persoanelor 

desemnată/e la alin. (1), privind rezolvarea unei probleme, sarcină atribuită de 

directorul Școlii doctorale sau de CSD. 

Art. 18. În situația în care, înainte de adoptarea unei decizii în CSD, 

reglementările în vigoare prevăd consultarea conducătorilor de doctorat 

(membri titulari), proiectul de hotărâre prezentă și propunerile acestora, cu un 

punct de vedere asupra oportunității și/sau legalității lor, după caz. 

Art. 19. În situațiile în care  reglementările în vigoare prevăd adoptarea 

unei decizii de către conducătorii de doctorat (membri titulari), aceștia vor fi 

invitați la ședința CSD; după discutarea proiectului de hotărâre corespunzător, 

decizia finală va fi luată prin votul exclusiv al conducătorilor de doctorat (membri 

titulari). 

Art. 20. De regulă, consultarea curentă a conducătorilor de doctorat 

(membri titulari) se face prin invitarea la ședințele CSD ori prin transmiterea de 

documente, în format scris sau digital. Absența unui punct de vedere al unui 

conducător de doctorat consultat, în timpul ședinței sau în termenul stabilit, se 

consideră acord tacit. 

Art. 21. (1) Proiectele de hotărâre vor fi susținute în ședințele CSD de 

către autorii acestora, care vor face referire, în mod obligatoriu, la aspectele 

relevante, privind contextul care a generat problema în discuție, privind cadrul 

legal și al politicilor organizaționale de interes, privind modalitățile de rezolvare 

și varianta propusă spre aprobare. 

(2) CSD poate decide prin vot:  

a) acceptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată; 

b) acceptarea proiectului de hotărâre, cu modificările propuse;  

c) respingerea proiectului de hotărâre, pentru refacere; 

d) respingerea proiectului de hotărâre, ca inoportun; 

e) amânarea discutării proiectului de hotărâre. 
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Atribuțiile Consiliului Școlii doctorale 
 

Art. 22. (1) Atribuțiile CSD sunt: 

a) elaborează și actualizează „Regulamentul Școlii doctorale”;  

b) adoptă deciziile necesare privind funcționarea Școlii doctorale, în 

conformitate cu reglementările la nivel național și din cadrul IOSUD-ANIMV, 

precum și cu politicile în domeniul dezvoltării învățământului și al cercetării 

științifice în ANIMV; 

c) decide acordarea, menținerea sau revocarea, după caz, a calității de 

membru titular/afiliat al Școlii doctorale; 

d)  stabilește standardele de evaluare a activității personalului  Școlii 

doctorale, în plan științific, didactic, al implicării în pregătirea doctoranzilor și al 

îndeplinirii sarcinilor specifice, în interiorul școlii, după caz; 

e) avizează înmatricularea și exmatricularea studenților-doctoranzi, la 

propunerea conducătorilor de doctorat; în cazul exmatriculării, stabilește 

condițiile în care aceasta se realizează; 

f) avizează statul de funcții al Școlii doctorale (nr. total al pozițiilor de 

conducător de doctorat, de student doctorand și de cercetător științific) și 

propune CSUD, anual, cifra de școlarizare și/sau completarea locurilor vacante 

din statul de funcții al Școlii doctorale, în funcție de propunerile membrilor titulari 

și de cifra maximă de doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de un conducător de 

doctorat; 

g) stabilește, anual, oportunitatea organizării unui program de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate și, după caz, structura și conținutul 

acestuia, după consultarea conducătorilor de doctorat, membri titulari; 

h) asigură asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare, în 

vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a Școlii doctorale; 

i) stabilește modalitatea de comunicare între Școala doctorală, 

conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi; 

j) asigură informarea studenților doctoranzi privind: conținutul și derularea 

programelor de studii universitare de doctorat, criteriile de evaluare a 

rezultatelor cercetării și modalitățile de valorificare a studiilor universitare de 

doctorat, prin publicații, participări la conferințe științifice etc. și privind regulile 

de bună conduită în cercetarea științifică și redactarea tezei de doctorat; 

k) aprobă comisiile de susținere a tezelor de doctorat;  
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l) previne sau, după caz, sancționează, în limitele atribuțiilor legale, 

abaterile de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform 

„Codului de etică și deontologie profesională al ANIMV”; 

m)  analizează periodic modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale ale 

studenților doctoranzi, privind plata taxelor de studii și a altor angajamente 

prevăzute în contractele de studii; 

n) organizează întâlniri periodice de informare cu studenții doctoranzi. 

(2) CSUD, prin „Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de studii universitare de doctorat”, poate stabili și alte atribuții, 

specifice organizării și funcționării ANIMV, în condițiile legii. 

Art. 23. Directorul Școlii doctorale asigură conducerea operativă a Școlii 

doctorale și o reprezintă în relația cu CSUD, conducerea ANIMV și cu alte școli 

doctorale. 

Art. 24. Modalitățile de numire și de încetare a mandatului directorului 

Școlii doctorale se stabilesc prin „Regulamentul instituțional de organizare și 

funcționare a studiilor universitare de doctorat”, în conformitate cu 

reglementările specifice aplicabile ANIMV, ca instituție militară de învățământ 

superior. 

Art. 25. Atribuțiile și responsabilitățile directorului Școlii doctorale sunt: 

a) răspunde de respectarea legalității în organizarea și desfășurarea 

întregii activități din cadrul Școlii doctorale; 

b) asigură conducerea operativă a Școlii doctorale, între ședințele CSD; 

c) convoacă și conduce ședințele CSD; 

d)  coordonează activitatea de elaborare a „Regulamentului Școlii 

doctorale”, cu consultarea conducătorilor de doctorat, prezintă CSD spre avizare 

forma finală a proiectului și o transmite spre aprobare CSUD; 

e) coordonează activitățile de organizare, desfășurare și administrare a 

programelor de studii universitare de doctorat, în concordanță cu „Regulamentul 

instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat”; 

f) propune CSD, spre avizare, conținutul programelor de studii 

universitare de doctorat; 

g) coordonează activitățile de evaluare internă a programelor de studii 

universitare de doctorat, pe baza măsurilor organizatorice stabilite de CSD; 

h) prezintă CSD măsurile întreprinse pentru informarea corectă și 

completă a opiniei publice privind activitatea Școlii doctorale; 

i) asigură colaborarea dintre Școala doctorală și facultățile ANIMV; 
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j) asigură reprezentarea Școlii doctorale; 

k) coordonează întocmirea statelor de funcții ale Școlii doctorale; 

l) coordonează procesul de formulare a propunerilor Școlii doctorale, pentru 

organizarea concursului de admitere la doctorat, precum și derularea acestuia. 
 

Art. 26. Școala doctorală, cu sprijinul logistic al IOSUD, asigură publicarea 

pe INTERNET a „Regulamentului Școlii doctorale” și a cel puțin următoarelor 

informații: 

a) informații privind posturile vacante pentru studenți-doctoranzi; 

b) informații privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 

c) informații privind modul de organizare și desfășurare a programelor 

doctorale; 

d) informații privind conținutul programelor de studii universitare de 

doctorat; 

e) informații privind modul de finanțare a studiilor, precum și a costurilor 

suportate de studentul-doctorand; 

f) modelul contractului-cadru de studii doctorale; 

g) informații privind conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi pe 

care îi coordonează, care includ cel puțin lista publicațiilor și brevetelor 

acestora; 

h) informații privind rezultatele și performanțele profesionale ale 

conducătorilor de doctorat; 

i) informații privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, 

proceduri și criterii de evaluare a acestora; 

j) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susținute public, 

precum și data, ora și locația aferente susținerilor publice, cu cel puțin 14 zile 

înaintea susținerii acestora; 

k) modalitatea prin care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate; 

l) informații referitoare la admitere. 
 

Art. 27. Școala doctorală, împreună cu conducătorul de doctorat, are 

obligația de a informa doctorandul cu privire la etica științifică, profesională și 

universitară, și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea 

prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat și 

respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. 
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III. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 

 

Art. 28. Poate fi conducător de doctorat persoana care a obținut dreptul de 

conducere de doctorat în condițiile legii, este acceptată ca membru titular al 

Școlii doctorale, printr-un „contract de asociere”, și semnează un „contract de 

muncă” cu ANIMV-IOSUD, pentru retribuirea activității, în condițiile legii. 

Art. 29. Un conducător de doctorat, membru titular al Școlii doctorale 

poate:  

a) să îndrume studenți-doctoranzi, înmatriculați în IOSUD-ANIMV, numai 

în domeniul „Informații și securitate națională”; 

b) să-și desfășoare activitatea și într-o altă IOSUD, doar în situația 

doctoratelor conduse în cotutelă, a obținerii calității de membru al CSD (într-o 

școală doctorală din cadrul IOSUD), ori a calității de membru al CSUD, ca 

personalitate științifică recunoscută în spațiul academic. 

Art. 30. (1) Statutul de conducător de doctorat, membru titular al Școlii 

doctorale, se păstrează, în condițiile stabilite de CSD, având în vedere criteriile 

de performanță științifică și de prestigiu, vizând cel puțin: 

a) rezultatele din activitatea de cercetare, cu relevanță națională și 

internațională; 

b) publicarea de articole științifice, în reviste indexate în baze de date 

internaționale; 

c) apartenența la asociații profesionale naționale și internaționale (inclusiv 

poziția deținută în acestea); 

d) participarea la conferințe naționale și internaționale; 

e) calitatea tezelor de doctorat îndrumate. 

(2) Statutul de conducător de doctorat, membru titular al Școlii doctorale, 

se pierde odată cu pensionarea, în următoarele situații:  

a) de regulă, la întrunirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de 

vârstă; în acest context, conducătorul de doctorat își încetează activitatea în 

cadrul Școlii doctorale, iar studenții-doctoranzi în îndrumare fac obiectul 

redistribuirii; 

b) prin excepție de la situația prevăzută la lit. a), după pensionarea pentru 

limită de vârstă, în măsura în care un conducător de doctorat, membru titular al 

Școlii doctorale și cadru didactic titular în IOSUD-ANIMV, beneficiază de 

prelungirea anuală a contractului de muncă, în condițiile Art. 289, alin. (3) din 
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Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz, 

conducătorul de doctorat își continuă activitatea de îndrumare, pe durata 

valabilității contractului/contractelor de muncă, până la împlinirea vărstei de 70 

de ani, dar fără a putea primi în acest interval noi studenți-doctoranzi; la 

expirarea valabilității contractului/contractelor de muncă cu durată determinată 

de un an sau a împlinirii vârstei de 70 de ani, conducătorul de doctorat își 

încetează activitatea în cadrul Școlii doctorale, iar studenții-doctoranzi aflați încă 

în îndrumare fac obiectul redistribuirii; 

(3) Conducătorii de doctorat, membri titulari ai Școlii doctorale, cadre 

didactice titulare într-o altă IOSUD, își încetează activitatea de îndrumare, cu 

redistribuirea studenților-doctoranzi, la împlinirea vârstei legale de pensionare 

sau la pierderea calității de titular.  

Art. 31. Acceptarea de noi conducători de doctorat se propune de către 

CSD, cu respectarea condițiilor legale și se avizează de către CSUD, în 

următoarele situații:  

a) la cererea unui cadru didactic/cercetător din IOSUD-ANIMV, care a 

obținut atestatul de abilitare, în condițiile legii;  

b) la cererea unui cadru didactic/cercetător, titular într-o altă universitate 

sau institut de cercetare, care îndeplinește condițiile legale pentru a conduce de 

doctorate și unde nu funcționează o școală doctorală, în domeniul „Informații și 

securitate națională”.  

Art. 32. Pentru a fi acceptați ca membri titulari al Școlii doctorale, 

candidații, conducători de doctorat, trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

a) să solicite, în scris, CSD cooptarea sa ca membru al Școlii doctorale; 

b) să aibă dreptul de a conduce doctorate, în domeniul „Informații și 

securitate națională”;  

c) să prezinte cel puțin trei referințe favorabile, din partea unor cadre 

didactice sau cercetători, care îi cunosc îndeaproape activitatea științifică și 

didactică, referințe solicitate de CSD, dintr-un număr de cinci propuneri avansate 

de candidat. 

Art. 33. (1) CSD poate decide schimbarea conducătorului de doctorat și 

desemnarea unui alt conducător de doctorat, în una dintre situațiile:  

a) la cererea studentului-doctorand, pentru motive care vizează raportul de 

îndrumare dintre conducătorul de doctorat și studentul-doctorand;  
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b) dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale 

asumate de către acesta referitoare la conducerea de doctorat;  

c) la pierderea statutului de membru al Școlii doctorale; 

d) în cazul unor comportamente publice incompatibile cu Carta 

universitară și reglementările specifice funcționării ANIMV; 

e) în cazul constatării unor rezultate slabe, repetate, ale doctoranzilor pe 

care îi are în îndrumare (teze respinse, lipsa diseminării rezultatelor etc.). 

f) în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. 

(2) La desemnarea noului  conducător de doctorat, CSD va avea în 

vedere, cu prioritate, necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza 

programul de doctorat.  

(3) Noul conducător de doctorat își intră în drepturi în urma semnării, 

alături de studentul-doctorand și reprezentantul legal al IOSUD-ANIMV, a unui 

nou contract de studii.  

Art. 34. Numărul studenților-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor 

universitare de doctorat, pe care îi poate îndruma simultan un conducător de 

doctorat, se stabilește de Senatul ANIMV, în condițiile legii. 

Art. 35. Activitatea de îndrumare a studenților-doctoranzi se normează și 

se remunerează, potrivit „Regulamentului instituțional de organizare și 

funcționare a studiilor universitare de doctorat”. 

Art. 36. Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, caz în care studentul-doctorand își 

desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători 

de doctorat. 

Art. 37. (1) În cazul doctoratului în cotutelă, se definește un conducător 

de doctorat principal, care contabilizează integral activitatea de îndrumare a 

studentului-doctorand, inclusiv în ceea ce privește normarea activității de 

predare și cercetare a acestuia. 

(2) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea 

studentului doctorand la IOSUD-ANIMV, cu acordul primului conducător de 

doctorat. 

(3) Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat din 

oricare altă instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, din țară 

sau străinătate, caz în care ANIMV-IOSUD și instituția în cadrul căreia activează 

cel de-al doilea conducător de doctorat încheie un acord scris de cotutelă, ce 
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stipulează cerințele organizării și desfășurării doctoratului, în fiecare dintre cele 

două instituții implicate, inclusiv obligațiile financiare ale acestora, în 

concordanță cu rolul pe care îl au în cotutelă și cu legislația specific aplicabilă. 

Art. 38. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 

a) să îndrume și să evalueze fiecare student-doctorand, în cadrul 

programului de studii universitare de doctorat; 

b) să propună temele de cercetare și să stabilească, împreună cu 

studentul-doctorand, planul de lucru și calendarul de cercetare;  

c) să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să 

participe, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament; 

d) să evalueze periodic activitatea științifică a doctorandului și să propună 

calificative pentru rezultatele obținute de către acesta; 

e) să stabilească, pentru fiecare student-doctorand, cu consultarea 

acestuia, o comisie de îndrumare, conform legii (pe parcursul derulării 

procesului de cercetare, poate modifica componența comisiei de îndrumare, 

dacă evoluția problematicii abordate o impune);  

f) să modifice planul de cercetare în funcție de rezultatele intermediare 

obținute de doctorand; 

g) să propună sancționarea doctoranzilor, care nu se integrează în 

calendarul stabilit sau care care nu respectă normele științifice, etice și 

deontologice, în cercetarea doctorală și/sau în redactarea tezei; 

h) să propună comisia de doctorat; 

i) să fie evaluat intern și extern imparțial, conform cu metodologia 

specifică a procesului de evaluare; 

j) să cunoască metodologia în raport cu care este evaluat, atât în 

evaluarea internă, cât și în evaluarea externă; 

k) să cunoască rezultatele evaluării interne și externe a propriei activități; 

l) să participe la competiții pentru granturi doctorale; 

m) să refuze îndrumarea unui student-doctorand, în condițiile în care este 

pus fără voia sa într-un conflict de interese; 

n)  să solicite CSD întreruperea relației de îndrumare cu un student-

doctorand; 

o) să solicite Școlii doctorale organizarea unui concurs de admitere, 

pentru fiecare poziție de student-doctorand vacantă, aflată sub îndrumarea sa; 
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p) să selecteze candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă, aflată sub 

îndrumarea sa, și să propună înmatricularea studentului-doctorand selectat; 

q) să renunțe la calitatea de membru titular al Școlii doctorale, de la o 

anumită dată, de regulă la finalul anului universitar, sau într-o perioadă de timp 

(activitatea sa de îndrumare intră în lichidare), în care obligațiile față de Școala 

doctorală se rezumă exclusiv la finalizarea pregătirii doctorale, cu toți 

doctoranzii sau doar cu o parte dintre doctoranzi, cu redistribuirea celorlalți, 

după caz (în această perioadă, conducătorul de doctorat nu mai are alte obligații 

decât cele de îndrumare, nu mai este supus evaluării și este remunerat doar 

pentru activitatea de îndrumare, conform legii); 

r) să-și suspende pentru o perioadă de timp, din motive temeinice, 

activitatea de îndrumare, cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea 

CSD și cu avizul CSUD, cu rezolvarea situației doctoranzilor în îndrumare; 

întreruperea activității în cadrul Școlii doctorale, altfel decât în condițiile anterior 

definite, constituie temei de reziliere a „contractului de afiliere”.  

Art. 39. Conducătorul de doctorat are următoarele obligații: 

a) de a asigura îndrumarea științifică, profesională și deontologică a 

fiecărui student-doctorand (este direct responsabil pentru parcursul științific al 

studentului-doctorand, fiind obligat să adopte toate măsurile necesare, pentru a-

i asigura acestuia condițiile, cunoștințele și informațiile, care să maximizeze 

șansele finalizării programului de doctorat); 

b) de a informa studentul-doctorand cu privire la modalitatea efectivă de 

participare a acestuia la programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate și la alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program, pentru 

a fi incluse în planul individual de pregătire avansată; 

c) de a comunica notele și calificativele acordate, după caz,  la programul 

de pregătire bazat pe studii universitare avansate (în contextul în care 

eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din 

cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol 

exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studenții-doctoranzi și nu pot 

condiționa parcursul acestora în cadrul programului de studii); 

d) de a propune tema de cercetare științifică, pentru fiecare doctorand, în 

cadrul programului individual de cercetare știintifică, și de a de a îndruma 

studentul-doctorand în elaborarea proiectului de cercetare; 

e) de a stabili, împreună cu studentul-doctorand, comisia de îndrumare; 
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f) de a stabili, împreună cu studentul-doctorand, termenele la care se vor 

susține rapoartele de etapă, privind stadiul cercetării științifice, și modalitatea de 

validare a rezultatelor parțiale obținute, prin publicarea de articole și participarea 

la sesiuni de  comunicări științifice; 

g) de a informa studentul-doctorand cu privire la normele de redactare a 

rapoartelor de cercetare și a tezei de doctorat, precum și de a acționa în sensul 

respectării acestora; 

c) de a asigura condițiile și de a stimula progresul studenților-doctoranzi 

în cercetarea pe care o realizează; 

h) de a efectua monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a 

progresului studentului-doctorand, în derularea proiectului de cercetare 

științifică, și, în funcție de concluziile rezultate, de comun-acord cu studentul-

doctorand, de a propune CSD prelungirea perioadei de studii universitare de 

doctorat, cu unul sau cu doi ani, după caz; 

i) de a informa CSD, cu privire la solicitarea studentului-doctorand, de a 

folosi perioada de grație, în măsura în care doctorandul prezintă argumente 

convingătoare privind finalizarea cercetării științifice; conducătorul de doctorat 

va notifica din vreme CSD, cu privire la situația acelor studenți-doctoranzi, care 

pot depăși perioada de grație maximă, făra a susține public teza de doctorat; 

j) de a cunoaște permanent stadiul pregătirii doctoranzilor aflați în 

îndrumare și al îndeplinirii de către aceștia a sarcinilor stabilite prin contractele 

de studii doctorale, inclusiv de plată a taxei de studii; 

k) de a acorda sprijin în mobilitatea studenților-doctoranzi; 

l) de a evita apariția conflictelor de interese în îndrumarea studenților-

doctoranzi; 

m) de a informa studentul-doctorand cu privire la etica științifică, 

profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia; 

n) de a propune CSD exmatricularea studenților-doctoranzi, care nu 

respectă programul de doctorat sau încalcă regulile de conduită și etică în 

cercetarea științifică ori au depășit perioada de grație maximă; 

o) de a declanșa procedurile privind susținerea publică a tezei de 

doctorat, numai dacă aceasta reflectă finalizarea cercetării asumate, respectă 

criteriile de performanță și normele de redactare; 

p) de a face parte din comisia pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat; 
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q) de a cunoaște permanent stadiul pregătirii studentului-doctorand și al 

îndeplinirii de către acesta a clauzelor prevazute în contractul de studii 

doctorale, sens în care va prezenta CSD rapoarte sintetice de informare, 

periodic ori la solicitarea acestuia sau ori de câte ori este necesar; 

r) de a aviza solicitările studenților-doctoranzi, care, din motive temeinice, 

intenționează să-și întrerupă programul de doctorat. 

 

Art. 40. (1) CSUD, prin „Regulamentul instituțional de organizare și 

desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat”, poate stabili și 

alte obligații, specifice organizării și funcționării ANIMV, fără a contravine 

cadrului legal în vigoare. 

(2) Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorand, privind calitatea sa 

de membru titular al Școlii doctorale, se vor detalia și completa în  „contractul de 

afiliere” la Școala doctorală, iar cele ce privesc relația de îndrumare cu 

studentul-doctorand, în „contractul de studii”.  
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IV. STUDENTUL-DOCTORAND 

 

Art. 41. Studentul-doctorand reprezintă persoana înmatriculată la 

programul de studii universitare de doctorat, în Școala doctorală din IOSUD-

ANIMV. 

Art. 42. Calitatea de student-doctorand începe odată cu semnarea 

contractului de studii și se păstrează pe întregul parcurs al desfășurării 

programului de studii universitare de doctorat. 

Art. 43.  În cazul studiilor doctorale la forma cu frecvență:  

a) studenții-doctoranzi pot fi încadrați de către IOSUD-ANIMV ca asistenți 

de cercetare sau asistenți universitari pe perioadă determinată. 

b) studentul-doctorand poate desfășura activități didactice, potrivit 

contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale 

didactice pe săptămână. Activitățile didactice care depășesc acest nivel 

vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub 

incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin 

salariatului și cu plata contribuțiilor datorate la asigurările sociale de stat, 

la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru 

accidente de muncă și boli profesionale. 

Art. 44. În condițiile Art. 43: 

a) perioada desfășurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, 

conform legislației în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de 

cotizare, cu excepția cazului în care studentul-doctorand realizează 

venituri pentru care plătește, în această perioadă, contribuții la asigurările 

sociale; 

b) pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de 

recunoașterea vechimii în muncă și de asistență medicală gratuită, fără 

plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, 

la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli 

profesionale.  
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Drepturile și obligațiile studentului-doctorand 

 

Art. 45. Drepturile studentului-doctorand sunt: 

a) de a beneficia de sprijinul, de îndrumarea știintifică și de coordonarea 

programului de pregătire, oferite de conducătorul de doctorat, precum și de 

comisia de îndrumare;  

b) de a fi consultat de către conducătorul de doctorat cu privire la 

componența comisiei de îndrumare; 

c) de a fi informat, cu privire la: curriculumul studiilor universitare de 

doctorat, reglementările aplicabile studiilor universitare de doctorat, naționale și 

specifice IOSUD- ANIMV; normele etice, științifice, profesionale și universitare, 

conform codului de etică și deontologie profesională al instituției, aplicabile pe 

parcursul cercetării doctorale și al realizării tezei de doctorat; standardele de 

elaborare și de redactare a tezelor de doctorat; procedurile de evaluare a 

acestora;  

d) de a alege, pe baza programului de pregătire universitară avansată, 

disciplinele opționale (altele decât cele stabilite de conducătorul de doctorat) pe 

care dorește să Ie studieze, cu respectarea direcțiilor de aprofundare, decise de 

comun acord cu conducătorul de doctorat;  

e) de a se înscrie, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate, și la alte cursuri și seminarii organizate de Școala 

doctorală din IOSUD-ANIMV (sau de alte școli doctorale), pe lângă cele stabilite 

de conducătorul de doctorat;  

f) de a lucra, după caz, la proiecte de cercetare științifică, împreună cu 

echipe de cercetători din cadruI IOSUD-ANIMV sau din cadrul altor unități de 

cercetare-dezvoltare, în condițiile stabilite de Școala doctorală;  

g) de a participa la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de 

cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD-ANIMV, atunci când sunt în discuție 

subiecte relevante pentru tema tezei sale de doctorat;  

h) de a participa la sesiunile de comunicări științifice/similare, organizate 

de Școala doctorală  și/sau de IOSUD-ANIMV, pentru studenții-doctoranzi;  

i) de a opta pentru participarea la conferințe sau congrese științifice, 

ateliere de lucru, școli de vară sau de iarnă și seminarii naționale și 

internaționale, în problematica tezei sale de doctorat, cu consultarea 

conducătorului de doctorat și, după caz, cu sprijinul IOSUD-ANIMV;  
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j) de a beneficia de baza materială și de documentare, alocată studiilor 

universitare de doctorat;  

k) de a fi reprezentat în CSD și în CSUD; 

I) de a solicita, cu argumente convingătoare, aprobarea perioadei de 

suspendare, de prelungire a programului individual de cercetare ori a perioadei 

de grație, pentru a finaliza și susține public teza de doctorat; 

m) de a modifica titlul tezei de doctorat, dacă va considera necesar, până 

în momentul finalizării acesteia, în vederea susținerii publice;  

n) de a solicita, temeinic motivat, CSD schimbarea conducătorului de 

doctorat;  

o) de a fi redistribuit, în timp util, altui conducător de doctorat, din același 

domeniu de doctorat, în cazul în care acesta și-a pierdut calitatea de conducător 

de doctorat ori este în incapacitate de a-și îndeplini obligațiile;  

p) de a primi o adeverință care atestă perioada în care a urmat studiile 

universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu; 

q) de a beneficia, după caz, de organizarea doctoratului în cotutelă; 

r) de a beneficia de mobilități naționale sau internaționale, în funcție de 

posibilitățile și politicile Școlii doctorale; 

s) de a renunța la calitatea de doctorand, înainte de expirarea termenului 

legal, conform contractului de studii (scoaterea din evidență se va face pe baza 

unui raport scris, avizat de Școala doctorală și aprobat de rectorul ANIMV). 

Art. 46. Obligațiile studentului doctorand sunt: 

a) de a îndeplini, în bune condiții și la timp, toate obligațiile ce-i revin prin 

semnarea contractului de studii doctorale;  

b) de a achita taxele de studii, la termenele și cuantumul la care s-a 

obligat prin semnarea contractului de studii doctorale;  

c) de a nu solicita restituirea taxelor deja achitate, în cazul retragerii de la 

studiile doctorale, al transferului la alte instituții de învățământ superior sau al 

exmatriculării:  

d) de a participa la programul de pregătire avansată, în condițiile stabilite 

de conducătorul de doctorat;  

e) de a participa la un program de cercetare științifică ale cărui temă, 

structură, conținut, organizare și desfășurare sunt stabilite de conducătorul de 

doctorat;  

f) de a respecta orarul stabilit pentru programul de pregătire avansată sau 

de cercetare, de a îndeplini obligațiile privind derularea cercetării, susținerea 
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rapoartelor periodice de prezentare a rezultatelor obținute, în conformitate cu 

programul individual de cercetare știintifică, derivate din reglementările în 

vigoare, precum și din indicațiile/cerințele conducătorului de doctorat, ale 

comisiei de îndrumare sau ale Școlii doctorale;  

g) de a avea o prezență la studii, cercetare, documentare, consultații etc., 

cel puțin la nivelul stabilit de Școala doctorală și de conducătorul de doctorat;  

h) de a menține legătura permanent cu conducătorul de doctorat, în scopul 

asigurării unui caracter de continuitate al pregătirii și al unui flux normal al 

informațiilor;  

i) de a participa cu lucrări la sesiunile de comunicări științifice/similare 

(conferințe naționale/ internaționale) organizate de Școala doctorală sau de 

ANIMV (numărul minim de astfel de lucrări va fi stabilit în contractul de studii); 

j) de a publica, cu avizul conducătorului de doctorat, în publicații editate de 

ANIMV sau în reviste de prestigiu (numărul minim de astfel de lucrări va fi 

stabilit în contractul de studii); 

k) de a respecta legea drepturilor de autor, pe toată durata desfășurării 

studiilor universitare de doctorat;  

I) de a actualiza, în mod permanent, datele de contact;  

m) de a confirma, prin e-mail, luarea la cunoștință a comunicatelor 

secretariatului Școlii doctorale;  

n) de a se informa (și de a respecta), cu privire la: curriculumul studiilor 

universitare de doctorat; reglementările naționale și specifice IOSUD-ANIMV, 

aplicabile studiilor universitare de doctorat; normele etice, științifice, profesionale 

și universitare, conform codului de etică și deontologie profesională al instituției, 

aplicabile pe parcursul cercetării doctorale și al realizării tezei de doctorat; 

standardele de elaborare și de redactare a tezelor de doctorat; procedurile de 

evaluare a acestora;  

o) de a realiza o lucrare de doctorat, care să îndeplinească, cu strictețe, 

criteriile de performanță științifică, ca o condiție imperativă pentru acceptarea 

tezei, în vederea susținerii publice și a acordării titlului de doctor; 

p) de a respecta riguros normele de etică științifică, profesională și 

universitară; 

q) de a aloca un timp semnificativ programului doctoral, care necesită 

pregătirea individuală corespunzătoare și prezența efectivă a acestuia la 

activitățile organizate de Școala doctorală; 
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r) de a nu utiliza calitatea de student-doctorand, în scopul  de a o folosi 

pentru a consolida opinii neasumate de Școala doctorală sau de a obține 

avantaje de orice fel, afectând imaginea și demnitatea ANIMV și a SRI; 

s) de a solicita acordul acordul Școlii doctorale, prin conducătorul de 

doctorat, pentru a difuza în spațiul public idei sau materiale sub egida IOSUD-

ANIMV, a Școlii doctorale sau din calitatea de student-doctorand; 

t) de a respecta normele de comportament și reglementările interne din 

ANIMV. 

Art. 47. Drepturile și obligațiile studentului-doctorand vor fi incluse în 

contractul de studii universitare de doctorat. 

Art. 48. (1) Conflictele dintre studentul-doctorand și Școala doctorală se 

mediază de către CSUD. 

(2) Conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se 

mediază de către CSD, iar în cazul nesoluționării conflictului la acest nivel, 

acesta este mediat de către CSUD. 

Art. 49. (1) Exmatricularea studentului-doctorand se produce pe baza 

solicitării conducătorului de doctorat, aprobată de CSD. 

(2) Hotărârea  CSD este transmisă Senatului universitar, spre informare, și 

înaintată rectorului ANIMV, pentru a dispune măsurile de scoatere din evidență. 
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V. COMISIA DE ÎNDRUMARE 

 

Art. 50. (1) În derularea proiectului individual de cercetare științifică, 

studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, constituită în 

primele 30 de zile de la începerea pregătirii doctorale, formată din 3 membri, 

stabiliți de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand. 

(2) Din comisia de îndrumare pot face parte membri titulari și afiliați ai 

Școlii doctorale, precum și cadre didactice/de cercetare, titulare sau asociate, 

din IOSUD-ANIMV, care dețin titlul de doctor și competențe în ariile științifice 

specifice tematicii abordate de fiecare student-doctorand, în cadrul proiectului 

individual de cercetare științifică. 

(3) Componența comisiei de îndrumare se păstrează, de regulă, pe 

întreaga durată de funcționare a acesteia.  

(4) Prin excepție, componența comisiei de îndrumare poate fi schimbată 

de conducătorul de doctorat, după consultarea studentului-doctorand, din rațiuni 

dictate de problematica apărută pe timpul derulării proiectului de cercetare. 
 

Art. 51. Comisia de îndrumare este convocată de conducătorul de 

doctorat, în ședințe de îndrumare, în următoarele situații: 

a) la inițiativa studentului-doctorand, cel puțin o dată la 12 luni, pentru 

prezentarea progresului programului sau de cercetare științifică, a validării 

rezultatelor obținute și, după caz, pentru corectarea ori orientarea parcursului 

viitor al cercetării; 

b) la inițiativa comisiei de îndrumare, pentru prezentarea unor rapoarte de 

activitate ale studentului-doctorand, pe aspecte punctuale, apreciate de comisie 

ca fiind absolut necesare și urgente pentru un parcurs științific corect al 

acestuia; 

c)  în contextul aplicării procedurilor de susținere publică a tezei de 

doctorat (formularea acordului comisiei de îndrumare). 

Art. 52. (1) Activitatea comisiei de îndrumare se desfășoară în prezența 

conducătorului de doctorat și a cel puțin doi membri. 

(2) La finalul fiecărei ședințe de îndrumare, conducătorul de doctorat 

întocmește un proces-verbal, semnat de toți participanții la activitate, inclusiv 

studentul-doctorand, care prezintă, cel puțin, aspectele principale discutate, 

concluziile trase, direcțiile de urmat fixate de comisie, până la următoarea 

ședință, inclusiv solicitarea unui raport de activitate pe aspecte de interes, dacă 

acest demers se apreciază ca fiind necesar pentru bunul mers al cercetării.  
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Art. 53. Activitatea membrilor comisiei de îndrumare se normează potrivit 

„Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat”,  în condițiile legii. 

Art. 54. Activitatea comisiei de îndrumare se încheie odată cu acordarea 

avizului de susținere publică a tezei de doctorat, mai puțin pe durata „perioadei 

de grație”, dacă studentul-doctorand nu a solicitat asistența Școlii doctorale, în 

condițiile Art. 67. 
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VI. ADMITEREA ÎN ȘCOALA DOCTORALĂ 
 

Art. 55. Admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat se face, 

în limita cifrei de școlarizare aprobate, în conformitate cu „Regulamentul de 

organizare a admiterii la programul de studii universitare de doctorat al ANIMV”, 

întocmit anual de Școala doctorală și aprobat de Senatul universitar, pe baza 

„Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat”, adoptate de către ministerul 

de profil. 

Art. 56. Responsabilitatea organizării și derulării admiterii la studiile 

universitare de doctorat aparține conducerii ANIMV, în condițiile legii. 

Art. 57. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care 

doresc să se înscrie la examenul de admitere, inclusiv cele care au obținut, în 

perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare internaționale, 

recunoscute de ministerul de profil, sunt cele stabilite în „Regulamentul 

instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat”, în 

condițiile legii. 

Art. 58. (1) Școala doctorală asigură informarea candidaților sau a altor 

persoane interesate, cu privire la programul de studii universitare de doctorat și 

condițiile de desfășurare a concursului de admitere.  

(2) Școala doctorală asigură transparența procedurilor de selecție și 

admitere la doctorat, precum și accesul la aceste informații, prin afișare la sediul 

instituției și pe pagina web proprie.  

Art. 59. (1) CSD formulează și transmite CSUD, după consultarea 

conducătorilor de doctorat, membri titulari ai Școlii, propuneri privind graficul 

concursului de admitere, pozițiile scoase la concurs, procedura de admitere 

(modalitatea de selecție a candidaților), tematica generală și specială, după caz, 

care va face obiectul evaluării candidaților, bibliografia de referință, după caz, 

precum și alte elemente de interes pentru organizarea și desfășurarea în bune 

condiții a admiterii, în condițiile legii. 

(2) Principiile implicării Școlii doctorale în procesul de admitere la studiile 

universitare de doctorat, în condițiile legii, sunt:  

(a) Concursul de admitere se organizează pentru fiecare poziție vacantă 

de student-doctorand, propusă de conducătorii de doctorat, spre a fi 

ocupată, în limita maximă a locurilor pe care aceștia le pot gestiona 

simultan, în baza hotărârii Senatului universitar;              
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(b) Conținutul și forma concursului de admitere sunt stabilite de către 

conducătorii de doctorat, care au locuri scoase la concurs, după 

consultarea CSD; 

(c) Decizia privind selecția candidatului, pentru fiecare poziție vacantă 

scoasă la concurs, aparține conducătorului de doctorat, care supervizează 

respectiva poziție; 

(d) CSUD, prin „Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a 

studiilor universitare de doctorat”, poate stabili și alte elemente de 

referință pentru Școala doctorală, în condițiile legii;                                                                                  

(3) CSD procedează la avizarea propunerilor conducătorilor de doctorat, 

privind candidații selectați în urma parcurgerii procedurii de admitere, și 

declanșează demersurile pentru înmatricularea acestora. 

(4) Școala doctorală asigură secretariatul admiterii, în conformitate cu 

prevederile stipulate în „Regulamentul de organizare a admiterii la programul de 

studii universitare de doctorat al ANIMV”. 

(5) Coordonarea generală privind organizarea și desfășurarea concursului 

de admitere sunt asigurate de ANIMV. 

(6) După finalizarea procedurii de admitere și obținerea avizului favorabil 

al CSD, persoana admisă este înmatriculată și obține calitatea de student-

doctorand, numai după semnarea contractului de studii universitare de doctorat 

și achitarea taxei de studii. 
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VII. CONTRACTUL DE STUDII 
 

 Art. 60. (1) În calitate de IOSUD, Academia Națională de Informații „Mihai 

Viteazul”, prin reprezentantul legal, semnează, alături de conducătorii de 

doctorat, cu fiecare student-doctorand înmatriculat, un „contract de studii 

universitare de doctorat”, în condițiile legii. 

(2) Modelul contractului cadru de studii universitare de doctorat se 

elaborează de către Școala doctorală, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, este avizat de CSD și de consilierul juridic și aprobat de către CSUD. 

(3) De regulă, contractul de studii universitare de doctorat nu se modifică 

în timpul anului universitar. 

(4) Schimbarea conducătorului de doctorat, întreruperea sau prelungirea 

studiilor universitare de doctorat ori introducerea unor prevederi punctuale din 

acte normative, care nu au fost avute în vedere la semnarea contractului de 

studii, dar sunt aplicabile relației contactuale, fac obiectul unui act adițional la 

contractul de studii. 

Art. 61. Contractul de studii universitare de doctorat stabilește drepturile și 

obligațiile ce revin studenților-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum și 

Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate de IOSUD, prin 

intermediul Școlii doctorale, în legătură cu pregătirea studenților-doctoranzi.  

Art. 62. (1) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde, pe lângă 

drepturile și obligațiile părților, în condițiile legii, cel puțin următoarele: 

a) datele de identificare ale studentului și ale conducătorului de doctorat; 

b) date despre Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în 

calitate de IOSUD, și despre Școala doctorală; 

c) tema de cercetare aleasă; 

d) cuantumul lunar al bursei, dacă este cazul; 

e) cuantumul taxei de studiu și termenele de plată, dacă este cazul; 

f) limba în care se redactează și se susține teza de doctorat; 

g) termenul preliminar de finalizare a tezei de doctorat; 

h) condițiile de prelungire (inclusiv ca urmare a întreruperii studiilor) a 

termenului de finalizare a tezei de doctorat, incluzând perioada de grație, 

destinată redactării și susținerii publice a tezei de doctorat, după caz; 

i) cuantumul activităților didactice pe care studentul-doctorand se 

angajează să le desfășoare și perioada în care acestea se derulează, 

conform legislației în vigoare, dacă este cazul; 
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j) criteriile de performanță pentru acceptarea tezei de doctorat; 

k) condițiile de încetare și de modificare a contractului. 

(2) Contractul de studii universitare de doctorat se semnează în trei 

exemplare originale, identice, cu valoare egală, câte unul pentru fiecare parte. 
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VIII. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Art. 63. Programele de studii universitare de doctorat (programele de 

doctorat) organizate de Școala doctorală sunt specifice domeniului de doctorat 

„Informații și securitate națională”. 

Art. 64.  IOSUD, prin Școala doctorală, facilitează și garantează 

flexibilitatea curriculară a programelor de studii universitare de doctorat, în 

contextul în care doctoratul reprezintă, în primul rând, o experiență profesională 

de cercetare. 

Art. 65. (1) Durata programului de doctorat este, de regulă, de trei ani; 

(2) Durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani 

universitari, pentru motive temeinice (situații speciale, când tematica abordată 

necesită o perioadă mai mare de studiu sau de experimentare), la propunerea 

conducătorului de doctorat, cu aprobarea Senatului universitar, prin raport scris.  

(3) Cererea de prelungire poate fi motivată, prin:  

a) condițiile concrete de derulare a cercetării, care nu permit finalizarea 

acesteia în termenele stabilite (tematica puțin abordată, bibliografie 

relevantă relativ dificil de obținut, dificultăți în culegerea și prelucrarea 

datelor, software sau alte instrumente de cercetare specifice dificil de 

accesat, concluzii neconvingătoare/neconcludente, care nu confirmă/ 

infirmă suficient ipotezele);  

b) respingerea, de către comisia de îndrumare, a unuia sau a mai multor 

rapoarte de cercetare, neconcludente, care implică refacerea totală sau 

parțială ori reluarea într-o nouă abordare a cercetării;  

c) stabilirea, pe timpul studiilor, a unor noi direcții de cercetare, legate de 

tema tezei, care nu au fost identificate la momentul elaborării programului 

de pregătire și care presupun o aprofundare specială;  

d) alte situații care impun prelungirea, acceptate de conducătorul de 

doctorat și aprobate de Senatul universitar.  

(4) Pentru perioadele de prelungire, studentul-doctorand este obligat să 

suporte taxele de școlarizare, stabilite prin contractul de studii, și beneficiază de 

suportul conducătorului de doctorat, al comisiei de îndrumare și al Școlii 

doctorale. 

 



32 
 

Art. 66. (1) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, pentru 

motive temeinice, la solicitarea doctorandului, cu avizul conducătorului de 

doctorat, aprobarea CSD și validarea Senatului universitar, prin raport scris, în 

condițiile stabilite prin „Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a 

studiilor universitare de doctorat”. 

(2) Motivul cererii de întrerupere a studiilor poate fi reprezentat de:  

a) misiuni în străinătate, pe o perioadă mai mare de trei luni;  

b) îmbolnăviri, care îl pun pe doctorand în imposibilitatea de a-și îndeplini 

obligațiile din contractul de studii;  

d) probleme familiale deosebite, care impun absența de la programul de 

pregătire, acceptate de conducătorul de doctorat;  

e) alte situații, care impun întreruperea, acceptate de conducătorul de 

doctorat.  

(3) Pentru perioadele de întrerupere, studentul-doctorand nu este obligat 

să suporte taxele de școlarizare. 

(4) Durata studiilor universitare de doctorat se prelungește cu perioadele 

cumulate ale întreruperilor aprobate și face obiectul unui act adițional la 

contractul de studii.  

Art. 67. (1) Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze lucrarea 

de doctorat în termenul stabilit, potrivit contractului de studii universitare de 

doctorat și a actelor adiționale conexe, mai are la dispoziție o perioadă de 

grație, a cărei durată este de până la patru ani (în conformitate cu Legea nr. 

49/2013, de modificare a Art.12 a Legii nr.288/2004), pentru a redacta și susține 

public teza; depășirea acestui termen conduce la exmatricularea studentului-

doctorand. 

(2) În condițiile alin. (1), studentul-doctorand trebuie să-și planifice 

activitatea de redactare a lucrării, astfel încât să acorde un timp suficient, în 

interiorul perioadei de grație, pentru derularea procedurii de susținere publică a 

tezei de doctorat, inclusiv pentru realizarea eventualelor corecții, cerute de 

comisia de îndrumare, cu ocazia analizei tezei, în vederea obținerii avizului de 

susținere publică.  

(3)  Răspunderea pentru neîncadrarea în termenul de patru ani, care 

atrage măsura exmatriculării, în condițiile alin. (1), cu includerea perioadei 

necesare derulării procedurii de susținere publică a tezei de doctorat, inclusiv a 

eventualelor corecții, cerute de comisia de îndrumare, revine în totalitate  

studentului-doctorand. 
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(4) Pentru intrarea în perioada de grație, la solicitarea scrisă a studentului-

doctorand, se precizează, printr-un act adițional la contractul de studii, data 

până la care teza trebuie susținută public (numai în situația în care contractul de 

studii nu prevede deja o dată acoperitoare). 

(5) Pe perioada de grație, studentul-doctorand nu plătește taxe de 

școlarizare și, până la predarea tezei de doctorat și declanșarea procedurii de 

susținere publică, nu beneficiază de asistența conducătorului de doctorat și a 

Școlii doctorale și, după caz, nu poate primi bursa de doctorat, acordată din 

granturile doctorale; la cerere, studentul-doctorand poate beneficia de asistența 

conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare și pe durata perioadei de 

grație, cu achitarea unei taxe similare celei pentru prelungirea studiilor. 

(6) Declanșarea procedurii de susținere publică a tezei de doctorat se 

realizează prin depunerea lucrării la secretariatul Școlii doctorale și plata taxei 

de susținere. 

Art. 68. Structura generală a programelor de studii universitare de 

doctorat conține Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

(programul de pregătire avansată) și Programul individual de cercetare științifică 

(programul de cercetare științifică). 

Art. 69. (1) Durata maximă a programului de studii universitare de 

doctorat (destinată parcurgerii programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate și a programului individual de cercetare științifică), cu 

însumarea prelungirilor și a întreruperilor, nu poate depăși cinci ani, în condițiile 

legii. 

(2) Durata cumulată a pregătirii prin doctorat, cu perioadele prevăzute la 

alin. (1) și perioada de grație, nu poate depăși nouă ani, în condițiile legii. 

 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Art. 70. (1) CSD, cu avizul CSUD, stabilește, anual, oportunitatea oferirii 

unui program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în funcție de 

numărul studenților-doctoranzi înmatriculați în anul I de studii și de nivelul lor 

inițial de pregătire. 

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un 

instrument pentru îmbogățirea cunoștințelor studentului-doctorand și care îi 

servește acestuia pentru derularea în bune condiții a programului de cercetare 

științifică și pentru dobândirea de competențe avansate, specifice ciclului de 

studii universitare de doctorat. 
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(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie 

să afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru 

programul individual de cercetare științifică și trebuie să fie relevant pentru 

subiectul de cercetare al lucrării de doctorat. 

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

avansate nu poate depăși trei luni (12 săptămâni), de regulă programate în 

semestrul I al primului an universitar, din cadrul studiilor universitare de 

doctorat. 

(5) Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau aplicațiilor din 

cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol 

exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studenții-doctoranzi și nu pot 

condiționa finanțarea studenților-doctoranzi, după caz, ori parcursul acestora în 

cadrul programului de studii; evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se 

face, exclusiv, pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a acesteia. 

Art. 71. (1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate conduce la acordarea unui număr de credite de studii 

transferabile, stabilit anual, la nivelul IOSUD-ANIMV, dar nu mai mult de 30 

credite de studii transferabile (ECTS).  

(2) Studenții-doctoranzi pot obține creditele de studii transferabile, numai 

la disciplinele pentru care au promovat formele de evaluare specifice acestora. 

Art. 72. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

se proiectează de către Școala doctorală, pe baza unei proceduri specifice, 

propuse de CSD și aprobate de CSUD.  

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

alcătuit din activități desfășurate în formațiuni instituționalizate de studiu, prin 

cursuri, seminare și/sau aplicații. 

(3) Școala doctorală asigură accesul liber și neîngrădit la programul de 

pregătire avansată tuturor studenților-doctoranzi, inclusiv din cadrul altor școli 

doctorale, în domeniul „Informații și securitate națională”. 

(4) Școala doctorală sprijină studenții-doctoranzi, la solicitarea acestora, 

pentru a urma elemente de studiu, din  programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate, oferit de alte școli doctorale; participarea studenților-

doctoranzi la aceste elemente de studiu nu poate afecta opțiunea 

conducătorului de doctorat în stabilirea programului acestora de pregătire, bazat 

pe studii universitare avansate. 
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Art. 73. (1) Elementele de studiu pe care le va urma studentul-doctorand, 

modalitatea de evaluare, rezultatul evaluării, după caz, și creditele de studii 

transferabile (ECTS) acordate sunt evidențiate de către conducătorul de 

doctorat în „Fișa individuală de evidență a participării studentului-doctorand la 

programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate”. 

(2) Elementele de studiu prevăzute la alin. (1) sunt stabilite, exclusiv și 

independent, de conducătorul de doctorat și completate cu cele pentru care 

studentul-doctorand a optat în mod independent; îngrădirea, în orice fel, a 

opțiunilor  conducătorului de doctorat și ale studentului-doctorand este interzisă. 

(3) Elementele de studiu, odată stabilite în condițiile alin. (2), trebuie 

parcurse de studentul-doctorand în mod obligatoriu, în funcție de forma de 

învățământ (cu frecvență sau cu frecvență redusă). 

(4) Neîndeplinirea obligațiilor asumate de studentul-doctorand, de 

participare la Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, așa 

cum este stabilit la alin. (2) și în contractul de studii, poate conduce la 

exmatricularea acestuia, la propunerea conducătorului de doctorat, în măsura în 

care acesta identifică riscuri ridicate pentru realizarea cercetării științifice și a 

tezei de doctorat, din cauza cunoștințelor insuficiente. 

 Art. 74. (1) În vederea asigurării bazei necesare de cunoștințe pentru 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat, Școala doctorală poate organiza, 

în cadrul ei, programe de studii universitare de master de cercetare, exclusiv la 

forma de învățământ cu frecvență, și orientate preponderent spre formarea 

competențelor de cercetare științifică. 

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi 

realizat și prin participarea studenților-doctoranzi la cursurile masterului de 

cercetare organizat de Școala doctorală, dacă nu au mai parcurs aceste cursuri, 

fără ca studenții-doctoranzi să fie obligați să susțină examenele de promovare 

din cadrul acestui ciclu. 

(3) Școala doctorală poate recunoaște, conform „Regulamentului 

instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat”, 

unele cursuri parcurse de studenții-doctoranzi, în cadrul unor programe de studii 

universitare de master de cercetare. 

(4) Studiile efectuate de un student-doctorand, în cadrul programului de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate, în situația exmatriculării acestuia 

ca urmare a încălcării prevederilor Codului de etică și deontologie universitară, 

nu pot fi recunoscute, în cazul unei noi înmatriculări. 
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Programul individual de cercetare științifică 
 

Art. 75. Programul de cercetare științifică presupune participarea 

studentului-doctorand în unul sau mai multe proiecte științifice, stabilite de către 

conducătorul de doctorat, în limitele competențelor științifice ale acestuia și ale 

strategiei IOSUD. 

Art. 76. (1) Decizia asupra structurii, conținutului, desfășurării și 

organizării programului de cercetare științifică al studentului-doctorand revine 

conducătorului de doctorat. 

(2) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul 

științific al studentului-doctorand, fiind obligat să adopte toate măsurile necesare 

pentru a-i asigura acestuia condițiile, cunoștințele și informațiile care să 

maximizeze șansele finalizării programului de doctorat. 

(3) Responsabilitatea asigurării resurselor necesare desfășurării 

proiectelor de cercetare în care este implicat studentul-doctorand aparține 

IOSUD-ANIMV, Școlii doctorale și conducătorului de doctorat. 

Art. 77. (1) Conducătorul de doctorat poate stabili unui student-doctorand 

un program individual de cercetare științifică, care vizează:  

a) un proiect de cercetare, din aria de preocupări a conducătorului de 

doctorat, definită prin direcția de cercetare conexă poziției scoase la 

concursul de admitere și câștigată de studentul-doctorand; 

b) unul dintre proiectele științifice, cu care conducătorul de doctorat a 

câștigat grantul/granturile de cercetare, în cazul finanțării doctoratului din 

fonduri publice, proiect asociat poziției scoase la concursul de admitere și 

câștigată de studentul-doctorand; 

c) o parte/părți a/ale unui proiect de cercetare științifică, pe care 

conducătorul de doctorat îl are în derulare, asociat poziției scoase la 

concursul de admitere și câștigată de studentul-doctorand. 

(2) După caz, teza de doctorat poate fi construită pe valorificarea 

raportului de cercetare, prin care se finalizează proiectul de cercetare, derulat 

integral de studentul-doctorand [a se vedea alin. (1), pct. a) și b)], sau prin 

valorificarea complexă a cunoașterii obținute prin participarea la un proiect mai 

amplu, din care doar o parte a fost realizată de studentul-doctorand, într-o 

structură care să permită și evaluarea validității rezultatelor proiectului de bază, 

în ansamblul său, precum și a diferențierii contribuției aduse de studentul-

doctorand, pentru partea de proiect asumată  [pct. c)]. 
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Art. 78. (1) Până la finalul primului semestru, din anul I al studiilor 

universitare de doctorat, studentul-doctorand se va documenta și va întocmi, 

sub îndrumarea conducătorului de doctorat, „Proiectul individual de cercetare 

științifică”, care va conține, cel puțin: tema, necesitatea și actualitatea temei, 

obiectivele cercetării, care asigură originalitatea demersului științific, 

fazele/etapele cercetării, cu obiectivele de etapă (cu un grafic Gantt asociat), 

ipotezele asumate, paradigma cercetării și elementele metodologice definitorii, 

bibliografia relevantă, precum și planificarea de principiu a întâlnirilor 

studentului-doctorand cu comisia de îndrumare. 

  (2) Proiectul de cercetare va fi astfel conceput, încât să permită, în 

condiții normale, finalizarea acestuia, în perioada de trei ani, prevăzută pentru 

studiile universitare de doctorat, cu luarea în considerare a duratei necesare 

pentru redactarea tezei și pracurgerea procedurii de susținere publică. 

 (3) În funcție de evoluția cercetării, proiectul poate fi actualizat, pe baza 

recomandărilor comisiei de îndrumare și deciziei conducătorului de doctorat. 

(4)  Evoluția cercetării și rezultatele obținute fac obiectul evaluării în cadrul 

comisiei de îndrumare, în condițiile Capitolului „V. Comisia de îndrumare”. 

(5)  În condițiile stipulate la  Art. 65. (2), durata activității de cercetare 

poate fi prelungită, cu 1-2 ani universitari; la sfârșitul perioadei maxime de 

prelungire, comisia de îndrumare trebuie să valideze „un raport de cercetare”, 

care certifică finalizarea programului individual de cercetare științifică; în cazul 

respingerii raportului de cercetare, la sfârșitul perioadei maxime de prelungire, 

studentul-doctorand va face obiectul propunerii de exmatriculare, pentru 

neîndeplinirea condițiilor de promovare a studiilor universitare de doctorat. 

(6) După validarea în comisia de îndrumare a „raportului de cercetare”, 

care certifică finalizarea programului individual de cercetare științifică, studentul-

doctorand poate trece la redactarea tezei de doctorat și, ulterior, la declanșarea 

procedurii de susținere publică a tezei (eventual, intrarea în perioada de grație). 

(7) Perioada de grație nu poate fi folosită pentru continuarea și finalizarea 

programului individual de cercetare științifică (ar conduce la depășirea perioadei 

de maximum 5 ani, destinată programului de studii universitare de doctorat, în 

condițiile legii). 

(8) În perioada de grație, dacă studentul-doctorand solicită asistență 

pentru redactarea tezei, atunci acesta va plăti o taxă anuală, în cuanatumul 

celei datorate pentru perioadele de prelungire a studiilor (conform Art. 65 și 67). 
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Art. 79. (1) Rezultatele obținute de studentul-doctorand, în cadrul 

programului individual de cercetare științifică, se pot valida prin publicarea unor 

articole, în publicații recunoscute, sau prin participarea cu comunicări științifice 

în cadrul unor conferințe științifice, organizate de Școala doctorală și de IOSUD 

sau de alte entități relevante, pentru problematica abordată, cu acordul 

conducătorului de doctorat. 

(2) Participarea la conferința științifică organizată anual de Școala 

doctorală este obligatorie, fiind inclusă printre activitățile din proiectul de 

cercetare și prevăzută în contractul de studii; pregătirea studenților-doctoranzi 

pentru participarea la conferințele științifice reprezintă o obligație a 

conducătorilor de doctorat. 

(3) Ideile și rezultatele prezentate în condițiile alin. (1), obținute în mod 

direct prin activitatea de cercetare științifică doctorală, nu sunt considerate a 

intra în categoria practicilor academice incorecte (autoplagiat), în măsura în 

care se regăsesc în teza de doctorat.   

(4) Articolele și/sau comunicările științifice se iau în calcul la îndeplinirea 

sarcinilor doctorandului privind activitatea publicistică, stabilite prin programul de 

pregătire și contractul de studii. 

Art. 80. În cazul unor eventuale fraude, produse pe timpul derulării 

programului individual de cercetare științifică, a încălcării eticii universitare sau a 

altor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului, 

fără adoptarea măsurilor legale, studentul-doctorand și conducătorul de doctorat 

răspund în mod unitar, în condițiile legii. 
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IX. TEZA DE DOCTORAT 

 

 Art. 81. Teza de doctorat reprezintă lucrarea științifică originală, 

elaborată de către un student-doctorand, sub îndrumarea unui conducător de 

doctorand, în cadrul studiilor universitare de doctorat, și condiția legală pentru 

obținerea titlului de doctor. 

Art. 82. (1) Teza de doctorat este un document public, conform legii. 

aceasta se redactează și în format digital. 

(2) Conducătorii de doctorat vor accepta dezvoltarea unor teme de 

cercetare și redactarea unor teze de doctorat, doar cu condiția ca toate 

materialele produse pe timpul studiilor universitare de doctorat și supuse 

evaluării în comisiile de îndrumare, inclusiv teza de doctorat, să fie documente 

publice, supuse evaluării și controlului ulterior, în condițiile legii și ale 

„Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare 

de doctorat”.  

(3) Teza de doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de 

Ministerul Educației, Naționale și Cercetării Științifice, cu respectarea legislației 

specifice în vigoare și cu prezervarea drepturilor de autor, în condițiile legii. 

 Art. 83. (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor/ criteriilor 

de  performanță, stabilite de IOSUD-ANIMV, prin „Regulamentul instituțional de 

organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat”, și în concordanță 

cu reglementările prevăzute în „Codul studiilor universitare de doctorat” și 

procedurile specifice ale Școlii doctorale. 

 (2) Școala doctorală poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care 

poate include elemente de structură și de formatare grafică, studentul-doctorand 

având obligația respectării respectivului format-tip. 

 (3) Conținutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand, prin 

consultare cu conducătorul de doctorat, și va respecta structura-cadru și 

limitările impuse de procedurile specifice Școlii doctorale. 

 (4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a 

studentului-doctorand, până în momentul finalizării acesteia, în vederea 

susținerii publice. 

 (5) Teza de doctorat se redactează și se susține în limba română, în 

limba unei minorități naționale sau într-o limbă de circulație internațională, 

stabilită în contractul de studii, în funcție de politica IOSUD-ANIMV. 
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 Art. 84. Criteriile de  performanță pentru teza de doctorat, menționate la 

Art. 83, vizează, cel puțin, ca lucrarea de doctorat: 

 - să fie rezultatul unei cercetări științifice, cu utilizarea unor metode și 

instrumente științifice, acceptate în comunitatea academică: 

 - să fie rezultatul efortului propriu, pentru a acoperi, în realitate, setul de 

competențe profesionale și transversale, vizat prin studiile universitare de 

doctorat și certificat prin diploma de doctor; 

 - să fie originală, în sensul de a conține elemente noi, care nu au mai 

făcut obiectul altor lucrări publicate anterior, inclusiv a celor proprii, cu excepția 

celor publicate, cu acordul conducătorului de doctorat, în legătură directă cu 

realizarea tezei de doctorat, în scopul validării unor idei, concluzii parțiale sau 

direcții de acțiune; 

 - să nu prezinte suspiciuni de utilizare a practicilor academice incorecte 

(plagiat/autoplagiat), sub toate formele în care acestea se regăsesc; 

 - să prezinte valoare științifică, în sensul în care reprezintă o contribuție 

asumată, decelabilă și semnificativă, la progresul cunoașterii în domeniul 

abordat; 

 - să fie rezultatul unui efort de cunoaștere, realizat respectând normele 

de etică științifică și deontologică a cercetării (realizarea efectivă a activităților 

de cercetare declarate, realitatea datelor utilizate, a rezultatelor și a concluziilor 

obținute, fără manipularea acestora, aplicarea metodologiei declarate etc.); 

 - să respecte regulile de redactare a tezei și de citare a surselor, 

stabilite de Școala doctorală.   

 Art. 85.  (1) Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei 

de doctorat se asigură, în conformitate cu prevederile legii. 

 (2) Valorificarea dreptului de autor și/sau a drepturilor de proprietate 

industrială asupra produsului sau creației originale realizate în cadrul 

programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu 

prevederile legislației în domeniu. 

 Art. 86.  (1) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie 

menționarea sursei pentru orice material preluat. 

 (2) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă 

corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și a 

demonstrațiilor exprimate în teză. 
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 (3) Îndrumătorii lucrărilor de doctorat (conducătorii de doctorat și 

membrii comisiei de îndrumare) răspund solidar cu autorii tezelor de asigurarea 

originalității conținutului acestora. 

    (4) Măsurile educaționale, administrative și tehnice care se iau pentru 

garantarea originalității lucrărilor de doctorat, articolelor științifice sau a altor 

asemenea lucrări, precum și sancțiunile aferente, fac obiectul reglementărilor 

specifice din IOSUD-ANIMV.     

 Art. 87. (1) Standardele de redactare, de calitate sau de etică 

profesională și condițiile de acceptare și modalitatea de evaluare a tezei de 

doctorat, până la susținerea publică, precum și standardele de redactare ale 

referatelor membrilor comisiei de susținere publică sunt cele stabilite prin 

„Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat”. 

 (2) Conducătorul de doctorat răspunde solidar cu autorul tezei de 

respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională. 

 Art. 88.  (1) Procedura de susținere publică a tezei de doctorat (inclusiv 

condițiile de respingere/refacere a tezei, după caz) este cea prevăzută în 

„Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat”, în concordanță cu reglementările naționale în vigoare. 

 (2) Procedura de acordare a tilului de doctor și de eliberare a diplomei 

conexe este cea stabilită la nivel național și în „Regulamentul instituțional de 

organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat”. 

 (3) Conținutul dosarului, necesar pentru parcurgerea procedurii de 

susținere publică a tezei de doctorat, acordarea titlului de doctor și eliberarea 

diplomei de doctor, este prevăzut în „Regulamentul instituțional de organizare și 

funcționare a studiilor universitare de doctorat”, în concordanță cu 

reglementările naționale în vigoare. 
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XI. DISPOZIȚII FINALE 

 

 Art. 89.  (1) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat, al 

comisiei de îndrumare sau oricare altă persoană din cadrul IOSUD-ANIMV 

identifică, pe parcursul derulării programului individual de cercetare științifică al 

unui student-doctorand, al redactării și evaluării tezei acestuia ori al realizării și 

publicării unor articole științifice sau al participării la conferințele științifice, în 

legătură cu activitatea doctorală, abateri grave de la buna conduită în 

cercetarea științifică și activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau 

publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu 

date fictive, se va adresa structurilor abilitate din IOSUD-ANIMV, în conformitate 

cu prevederile legale și „Regulamentul instituțional de organizare și funcționare 

a studiilor universitare de doctorat”. 

 (2) Orice sesizare, a unor persoane care nu fac parte din IOSUD-

ANIMV, în legătură cu aspectele prezentate la alin. (1), va fi tratată în 

conformitate cu prevederile legale și „Regulamentul instituțional de organizare și 

funcționare a studiilor universitare de doctorat”. 

 

 Art. 90.  Este interzisă oferirea, de către studentul-doctorand, a unor 

cadouri sau a oricăror alte foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori 

solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli 

aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susținerii 

publice a tezei de doctorat. 

 

 Art. 91. (1) În stabilirea situațiilor de conflicte de interese și 

incompatibilități se aplică prevederile Cartei universitare. 

 (2)  Persoanele care se află în relație de soți, afini și rude, până la 

gradul al III-lea inclusiv, nu pot fi numite în comisii de admitere la doctorat, 

comisii de susținere publică a tezei de doctorat, comisii de îndrumare, de 

evaluare, de analiză a unor sesizări sau comisii de concurs ale căror decizii 

afectează soții, rudele sau afinii acestora, până la gradul al III-lea inclusiv (relații 

de gr.I: copilul față de părinte, părintele față de copil; relații de gr.II: frații între ei, 

nepotul (de fiu) față de bunic, bunicul față de nepot; relații de gr.III: nepotul (de 

frate) față de unchi, unchiul față de nepot, nepotul (de fiu) față de străbunic, 

străbunicul față de nepot).  
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Art. 92. Membrii Școlii doctorale sau persoanele invitate în comisiile de 

susținere a tezelor de doctorat vor evita acceptarea participării la activitățile 

acesteia, în situația în care ar intra sub incidența Art. 91 sau în oricare altă 

situație, susceptibilă de conflict de interese și/sau de incompatibilitate ori care ar 

fi de natură să ridice suspiciuni serioase privind autonomia și corectitudinea 

deciziilor adoptate. 

Art. 93. Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut, în 

perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele 

școlare internaționale, recunoscute de ministerul de profil, beneficiază de 

dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri 

finanțate de la buget, pentru un program de doctorat, în condițiile stabilite de 

„Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat”. 

 Art. 94. Este interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea 

facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de 

doctorat.   

 Art. 95. Școala doctorală va asigura aplicarea corectă și unitară a 

prezentului regulament. 

 Art. 96. Școala doctorală va adopta măsurile necesare, pentru o 

gestiune transparentă și eficientă a resurselor financiare, din taxele, din 

granturile doctorale sau din alte surse legal constituite. 

 Art. 97. Conducătorii de doctorat vor urmări îndeaproape îndeplinirea, 

de către studenții-doctoranzi în îndrumare, a tuturor obligațiilor financiare și a 

utilizării eficiente a resurselor alocate activității doctorale. 

 Art. 98. În aplicarea prezentului Regulament, secretariatul Școlii 

doctorale va pune la dispoziția conducătorilor de doctorat și a studenților-

doctoranzi formularele/modelele de documente necesare. 

 Art. 99. Regulamentul Școlii Doctorale se completează cu procedurile 

operaționale specifice, pentru toate acțiunile derivate din conținutul acestuia. 

 Art. 100. Modificarea/completarea/actualizarea, după caz, a prezentului 

Regulament se face la propunerea CSD, după consultarea membrilor titulari ai 

Școlii doctorale, cu aprobarea CSUD și validare în Senatul universitar. 

 
Prezentul Regulament al Școlii doctorale, actualizat după consultarea conducătorilor  
de doctorat, a fost avizat în ședința CSD din 07.07.2016,  aprobat în ședința CSUD  

din 07.07.2016  și validat  de Senatul universitar, în ședința din 20.07.2016. 

 


