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Hotărârea nr. 20/08.02.2019 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului Școlii doctorale Economie I 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 40/04.02.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului Școlii doctorale Economie I; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a art. 39 alin. 12 lit. i) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. h) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;  

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea Regulamentului Școlii doctorale Economie I, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Cadrul legal de referință 

 
 
Prezentul Regulament asigură cadrul general de referinţă pentru organizarea şi desfăşurarea 
programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Economie I, din 
Academia de Studii Economice din Bucureşti.  
 
Regulamentul Școlii Doctorale Economie I (SDEI) este elaborat de Consiliul Școlii Doctorale 
(CSD), prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat, membri ai școlii, cu respectarea 
Regulamentului instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, 
aprobat de ASE, precum și a reglementărilor în vigoare.  
 
Regulamentul Școlii Doctorale Economie I se avizează prin votul universal, direct, secret și 
egal al majorității absolute a conducătorilor de doctorat, membri ai Şcolii Doctorale Economie 
I. 
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Studiile doctorale în cadrul Școlii Doctorale Economie I 
 
  
 Studiile doctorale Economie I reprezintă cea mai înaltă formă de cercetare organizată 
de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, ce se axează pe cunoașterea domeniului 
Economics, ca știință fundamentală, componentă teoretico-metodologică a sistemului științelor 
economice. 
 

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată a fost permanent prezentă, sub mai multe 
denumiri, chiar din primul an de existență al Academiei de Studii Economice din București. 
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, pe lângă care funcționează Școlala Doctorală 
Economie I, este singura facultate din ASE care oferă programe educaționale în domeniul 
Economics, ca știință fundamentală, care oferă o viziune holistă asupra fundamentelor 
teoretico-metodologice și strategico-operaționale ale sistemului integrat al științelor 
economice. Domeniul Economics abordează economia ca un întreg, dar și din perspectivă 
microeconomică sau mezoeconomică. Sistemul metodologic este constituit și dezvoltat pentru 
a surprinde economia sub toate determinările ei cauzale, condiționale, structurale, tehnologice 
și sociale.  

 
 Programul doctoral Economie I îi pregătește pe studenții doctoranzi să efectueze 
cercetări care utilizează instrumente de analiză economică, pentru a înțelege și a evalua 
complexitatea și interdependența teoriilor și politicilor economice. Pregătirea doctoranzilor 
este orientată în primul rând pe cunoașterea economică cu arie largă și oferă cultura economică 
de specialitate cea mai profundă, fără a fragmenta pregătirea doar pe un domeniu strict 
specializat. Totodată, construcția conceptuală trebuie să permită științei economice să ofere 
soluții la problemele reale, să poată configura evoluția economică. 
 
 Școala Doctorală Economie I pune la dispoziția studenților doctoranzi seminarii și 
cursuri pe tematica metodologiei cercetării și a analizei problemelor actuale în teoria și practica 
economică, care oferă setul de competențe necesare întreprinderii cercetării în zona temei alese. 
 
 Participarea doctoranzilor la cursurile organizate de Școala doctorală Economie I, 
întâlnirile de lucru cu coordonatorul științific și cu comisia de îndrumare, participarea la 
seminariile științifice și la diferite conferințe, susțin pregătirea cercetătorilor doctoranzi, cu 
scopul de a facilita progresele științifice în domeniul teoriei și practicii economice.  
 
 Recunoașterea și aprecierea calității de Doctor în Economie a absolvenților Școlii 
Doctorale Economie I, în diferite domenii și sectoare economice, certifică importanța și 
valoarea cercetării științifice din cadrul Școlii Doctorale Economie I. 
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CAPITOLUL I 
PRINCIPII GENERALE 

 
Art. 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare 

oferite de către Academia de Studii Economice București, ca Instituție Organizatoare 
de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). 

 
Art. 2. În cadrul ASE, doctoratul este un demers științific pentru obținerea unor rezultate 

originale și relevante şi reprezintă o formă avansată de învăţare prin cercetare, 
contribuind la dezvoltarea de competenţe profesionale în domenii de specialitate, 
precum şi a unor competenţe transversale. 

 
Art. 3. Studiile universitare de doctorat se realizează numai în cadrul programelor de studii 

oferite de şcolile doctorale, autorizate provizoriu sau acreditate, ale ASE-IOSUD.   
 
Art. 4. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai 

absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau străinătate, 
indiferent de anul absolvirii programului de master.  

 
Art. 5. În cadrul ASE studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ 

cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. Şcolarizarea se face atât pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat, cât şi pe locuri finanţate prin taxe sau alte surse legal constituite. 

 
Art. 6. Studiile universitare de doctorat pot fi organizate în limba română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională, conform cotractului de studii doctorale încheiat între ASE, 
directorul școlii doctorale, conducătorul de doctorat şi studentul – doctorand. În acest 
contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. 

 
Art. 7. Participanții la programele de studii universitare de doctorat au calitatea de student-

doctorand pe întreaga perioadă a prezenței lor în cadrul programului respectiv, de la 
înmatriculare și până la susţinerea publică a tezei de doctorat sau până la exmatriculare, 
mai puțin în perioadele de întrerupere a studiilor. 

 
Art. 8. Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi de către ASE ca asistenţi de cercetare sau asistenţi 

universitari, pe perioadă determinată. Studentul-doctorand desfăşoară activităţi 
didactice, potrivit contractului de studii universitare de doctorat, în limita a 4-6 ore 
convenţionale didactice pe săptămână sau participă la activitatea de supraveghere la 
examenele organizate de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, ciclul licență 
sau master, dacă se solicită de către SDEI.  

 
Art. 9. Anul universitar pentru studiile de doctorat este format din 2 semestre, corespunzător 

graficului desfășurării activităților, aprobat de către ASE-IOSUD.   
 
Art. 10. Programul de doctorat cuprinde: 
 a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, care poate să includă 

cursuri sau programe speciale de studii universitare avansate, organizate de către 
CSUD și de către școlile doctorale; frecventarea a 3-5 discipline din programele de 
masterat din cadrul ASE și alte activități stabilite de către conducătorul de doctorat. 
Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu 
poate depăşi trei luni, conform Codului studiilor universitare de doctorat.  
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 b) un program individual de cercetare ştiinţifică, desfășurat pe baza planului 
individual de doctorat (PID), sub coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei 
de îndrumare, finalizat prin susținerea publică a tezei de doctorat.  

 
 

CAPITOLUL II  
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ȘCOLII DOCTORALE ECONOMIE I 

 
 
Secțiunea 2.1.  Organizarea și structura Şcolii Doctorale Economie I 
 
Art. 11.  Școala Doctorală Economie I este organizată în domeniul de studii universitare de  

doctorat Economie din ramura Ştiinţe economice, domeniul fundamental Științe sociale 
şi face parte din structura Facultăţii de Economie Teoretică și Aplicată, care 
gestionează domeniile de licenţă şi masterat similare, potrivit prevederilor 
Regulamentului ASE-IOSUD. 

 
 Art. 12. În structura universității, Școala Doctorală Economie I are rang de departament al 

Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, cu misiunea de a organiza și desfășura 
studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate ECONOMIE.  

 
Art. 13. Școala Doctorală Economie I este constituită din totalitatea conducătorilor de doctorat 

din facultate și a conducătorilor afiliați, conform legii. 
 
Art.14. Școala doctorală Economie I este condusă de un Director și de Consiliul Școlii 

Doctorale (CSD).  
(1) Directorul Școlii doctorale este asimilat Directorului de Departament. Consiliul Școlii 

Doctorale este asimilat Consiliului Departamentului.  
(2) Directorul Școlii Doctorale Economie I este numit de către CSUD, pe baza 

propunerilor făcute de CSD, în urma alegerilor interne și este membru de drept al 
consiliului CSD. 

(3) Consiliul şcolii doctorale are cel puţin 3 membri: directorul şcolii doctorale, un 
conducător de doctorat titular şi un student-doctorand.  

(4) Consiliul școlii doctorale poate avea și membri din afara şcolii doctorale, selectaţi 
dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere 
internaţională semnificativă şi/sau personalităţi de seamă din sectoarele industriale şi 
socioeconomice relevante.  

(5) Membrii Consiliului şcolii doctorale, care sunt cadre didactice universitare titulare în 
acea şcoală doctorală, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în 
străinătate şi să îndeplinească standardele minimale obligatorii pentru acordarea 
atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai Consiliului şcolii 
doctorale. 

(6) La data aprobării prezentului regulament, consiliul Scolii Doctorale Economie I este 
alcătuit din 5 membri, respectiv: Directorul SDEI, 1 conducător de doctorat din cadrul 
SDEI, 1 student-doctorand şi 2 membri din afara şcolii doctorale, selectaţi dintre 
personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională 
semnificativă şi/sau personalităţi de seamă din sectoarele industriale şi socio-
economice relevante. 

 (7) Atât directorul școlii doctorale, cât și membrii CSD se aleg prin votul universal, direct, 
secret şi egal al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.  
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(8)  Mandatul Directorului școlii doctorale și al Consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.  
(9) Studenţii-doctoranzi, membri ai CSD care își finalizează studiile doctorale în timpul 

mandatului, îşi încetează calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice 
a tezei de doctorat.  

(10) Consiliul şcolii doctorale se întruneşte, cel puţin de trei ori pe an, la cererea 
directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.   

(11) Principalele atribuţii ale Consiliului Școlii Doctorale sunt: 
a) Elaborarea și revizuirea Regulamentului Școlii Doctorale Economie I, prin 

consultarea tuturor conducătorilor de doctorat titulari; 
b) Stabilirea conținutului cadru al programului de pregătire bazat pe studii   

universitare avansate; 
c) CSD poate propune acordarea sau retragerea calității de membru al școlii 

doctorale unor conducători de doctorat, precum și stabilirea de standarde minimale 
de performanță științifică în vederea fundamentării obiective a acestor propuneri;  
d) Solicitarea înmatriculării și exmatriculării studenților-doctoranzi, la propunerea 

conducătorilor de doctorat, membri ai SDEI;  
e) Verificarea îndeplinirii standardelor de calitate a tezelor de abilitare, propunerea 

comisiilor de abilitare în domeniul de doctorat solicitat de candidați și înaintarea 
către CSUD; 
f) Avizearea comisiilor de susținere a tezelor de doctorat;  
g) Asigurarea evaluării interne și asistarea evaluatorului extern în procesul de 

evaluare a programului de studii universitare de doctorat; 
h) CSD decide cu privire la întreruperea programului de doctorat al unui student 

doctorand, în baza unor motive temeinice (cauze medicale, cauze profesionale, 
maternitate, concediu post-natal etc.); 
i) Mediază conflictele care apar între conducătorii de doctorat și studenții-

doctoranzi; 
j) CSD decide cu privire la schimbarea conducătorului de doctorat al unui student 

doctorand, în baza unor motive temeinice (neîndeplinirea obligațiilor legale sau 
contractuale, indisponibilitatea conducătorului de doctorat, alte motive care vizează 
raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand); 
k) Schimbarea conducătorului de doctorat nu poate fi solicitată CSD cu mai puțin 

de 1 an înainte de finalizarea ciclului de 3 ani a programului de doctorat. 
l) Doctorandului, care propune schimbarea conducătorului de doctorat, îi revine 

obligația de a obține acceptul unui nou conducător de doctorat. În caz contrar, 
consiliul şcolii doctorale desemnează, în maximum 30 de zile, un alt conducător de 
doctorat. 
m) Schimbarea conducătorului de doctorat poate fi făcută în orice moment al 

programului de doctorat, dacă există acordul ambilor conducători de doctorat 
(conducătorul inițial și cel nou) sau în cazul în care conducătorul de doctorat nu mai 
este membru al școlii doctorale (se retrage din școala doctorală; se pensionează și nu 
mai dorește să continue activitatea). 
n) Noul conducător de doctorat poate menţine comisia de îndrumare existentă sau 

poate propune o altă comisie; 
o) CSD asigură informarea corectă și completă privind programele de studii 

universitare de doctorat candidaților la aceste programe, cu sprijinul logistic al 
Facultăţii de Economie Teoretică și Aplicată şi al CSUD; 
p) CSD asigură informarea corectă și completă a membrilor Scolii Doctorale 

Economie I asupra informațiilor primite de la CSUD ASE, implicit a celor privind 
admiterea doctoranzilor și procesul de alegeri a membrilor CSD;  
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q) CSD face propuneri în vederea sprijinirii prin burse sociale a studenților 
doctoranzi cu situații defavorizate, propuneri pe care le va trimite spre aprobare către 
CSUD. 
r) medierea conflictelor care apar între conducătorii de doctorat și studenții-

doctoranzi, respectiv între conducătorii de doctorat din cadrul SDE I, iar în cazul 
nesoluționării acestora, CSDEI solicită medierea din partea CSUD. 
s) Alte atribuții specifice, în acord cu Regulamentul ASE–IOSUD și reglementările 

în vigoare. 
Art. 15. Adunarea generală a membrilor Școlii Doctorale Economie I este principalul for 

deliberativ, care se întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului SDEI 
sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi. Toate hotărârile vor fi luate 
prin vot direct sau electronic, exprimat cu majoritate simplă a membrilor SDEI 
(50%+1 din numărul membrilor prezenți/participanți la vot).  

Art. 16. Hotărârile Adunării generale a SDEI sunt consemnate în Procesul verbal și se referă, 
dar nu se limitează, la următoarele aspecte:  

(1) Organizarea alegerilor pentru desemnarea directorului și a membrilor CSD. Alegerea 
are loc prin vot universal, direct, secret și egal al membrilor SDEI. 

(2) Avizul asupra Regulamentului SDEI, prin vot universal, direct și egal al membrilor 
SDEI. 

(3) Avizul de oportunitate cu privire la acordarea calității de membru al SDEI în baza luării 
în considerare a cel puțin următoarelor aspecte:  
a) Strategia Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, cu privire la orientarea și 
nivelul de performanță a cercetării științifice; 
b) Respectarea normelor de etică morală și profesională, conform Regulamentului 
Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională și Codului de Etică al Academiei de 
Studii Economice din București; 
c) Alți indicatori ai activității științifice, printre care participarea la proiecte de 
cercetare, publicațiile în reviste și volume ale unor conferințe de prestigiu 
internaționale, conform criteriilor de abilitare în vigoare.  

(4) Avizul de oportunitate cu privire la retragerea calității de membru al SDEI. 
(5) Recomandări cu privire la oportunitatea, structura și conținutul programului de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate. 
(6) Alte aspecte specifice, în acord cu Regulamentul ASE-IOSUD și reglementările în 

vigoare. 
Art. 17. La solicitarea Directorului SDEI, Adunarea generală a SDEI poate decide și prin 

votelectronic, exprimat prin corespondență electronică (email). 
 
 
Secțiunea 2.2.  Membrii Școlii Doctorale 
 
Art. 18. Membrii Școlii Doctorale Economie I din Academia de Studii Economice din 

București sunt cadre didactice și de cercetare care au dobândit acest drept conform 
reglementărilor în vigoare. 

 
Art. 19. Pot deveni noi membri ai SDEI cadrele didactice și cercetătorii care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții:  
a)  au obținut abilitarea în domeniul Economie (corespondent Școlii Doctorale 
Economie I, echivalent extern Economics); 
b) îndeplinesc standardele minimale pentru a fi conducători de doctorat, conform 
prevederilor legale în vigoare; 
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c) solicită și obțin avizul de oportunitate din partea Adunării Generale a SDEI, 
conform prevederilor prezentului Regulament.  
 

Art. 20. (1) Consiliul SDEI se va pronunța în termen de 30 de zile lucrătoare asupra avizului 
de oportunitate cu privire la acordarea calității de membru al SDEI.  

 (2) Cadrele didactice și de cercetare ce nu au obținut avizul de oportunitate pot reaplica 
 în vederea obținerii acestuia, dar nu mai devreme de 1 an calendaristic de la data 
 primei cereri.  

Art. 21. Retragerea calității de membru în cadrul SDEI se face:  
a) Prin aprobarea avizului de oportunitate cu privire la retragerea calității de membru 
al SDEI de către Senatul ASE. Avizul de oportunitate privind revocarea se adoptă prin 
votul majoritar al membrilor SDEI, la propunerea CSD, ca urmare a constatării de 
către organismele de specialitate – Comisia de etică a ASE, CNATDCU, alte 
organisme precizate prin legislație – a încălcării normelor legale privind atestatul de 
abilitare și a celor privind buna conduită în activitatea proprie de cercetare; 
b) Prin decizia personală de retragere din Școala Doctorală Economie I;  
c) La pensionare, dacă nu are doctoranzi în coordonare și nu îndeplinește standardele 
minimale în vigoare;  
d) Alte situații prevăzute de lege. 
 

Art. 22. Evaluarea internă a şcolilor doctorale din cadru ASE-IOSUD este efectuată de către 
CSUD, pe baza unei metodologii proprii aprobată de Senatul ASE, conform 
prevederilor Regulamentului ASE-IOSUD și altor reglementări în vigoare. 

 
Art. 23. Evaluarea externă a şcolilor doctorale din cadru ASE-IOSUD este efectuată la 

intervale de 5 ani de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, 
din ţară sau străinătate, conform prevederilor Regulamentului ASE–IOSUD și altor 
reglementări în vigoare. 

 
Art. 24. În vederea asigurării funcţionalităţii şi sustenabilităţii activităţii Școlii Doctorale 

Economie I, toţi membrii SDEI au obligaţia ca, la solicitarea Directorului SDEI, să 
furnizeze operativ toate informaţiile solicitate. 

 
Secțiunea 2.3. Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare 
 
Art. 25. Calitatea de conducător de doctorat se dobândeşte şi se menţine conform legii. 

(1) Un conducător de doctorat poate să-şi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat 
numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept atunci când i s-a conferit calitatea 
de conducător de doctorat şi numai într-o singură școală doctorală, excepţie făcând 
doctoratele conduse în cotutelă.  

(2) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest 
drept trebuie să aibă un contract de muncă încheiat cu IOSUD şi să fie membri ai 
SDEI. 

(3) O persoană căreia i s-a acordat dreptul de a conduce doctorate poate deveni titular al 
unei şcoli doctorale din ASE numai cu acordul Senatului ASE.  

(4) În situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să-şi desfăşoare activitatea de 
conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD, în acelaşi domeniu de doctorat, acest 
lucru se poate realiza cu aprobarea Senatului celor două universităţi/Prezidiului 
Academiei Române. Cererea se adresează rectorului universităţii/preşedintelui 
Academiei Române şi trebuie avizată de către directorul CSUD. Acordul celor două 
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instituţii IOSUD se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul de doctorat, prin 
avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului universităţii/preşedintelui 
Academiei Române.  

(5) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de conducere de doctorat în cadrul altui 
IOSUD decât cel în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat necesită 
clarificarea situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii IOSUD implicate şi 
încheierea de către conducătorul de doctorat a unui contract individual de muncă cu 
IOSUD unde îşi va desfăşura activitatea. 

(6) Cadrele didactice titulare, conducători de doctorat, care au împlinit vârsta de 
pensionare și doresc să-şi continue activitatea de conducere de doctorat pot îndruma 
noi studenţi doctoranzi până la împlinirea vârstei de 70 de ani, numai în cotutelă, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 

(7) Cadrele didactice titulare, conducători de doctorat, care se pensionează, pot să 
continue îndrumarea studenţilor doctoranzi aflaţi sub coordonarea lor, până la 
susţinerea publică a tezelor de doctorat. În caz contrar studenții-doctoranzi sunt 
realocați în cadrul SDC.  

(8) În situaţia în care un conducător de doctorat, dorește să se retragă din cadrul Școlii 
Doctorale Economie I, poate solicita retragea calității de membru din SDEI prin 
depunerea unei cereri. Cererea se adresează directorului SD și trebuie avizată  de către 
directorul CSUD. Doctoranzii pe care acesta îi are în coordonare vor fi repartizați 
celorlalți conducători de doctorat din cadrul SDEI. 

Art. 26. Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, caz în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea 
sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat.   

(1) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului 
doctorand la ASE-IOSUD, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea 
conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la o şcoală doctorală 
din ASE-IOSUD,  sau un conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare 
de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. De asemenea, programul de 
studii universitare de doctorat în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care ambii 
conducători de doctorat sunt titulari în cadrul ASE dar au specializări/domenii diferite 
de studii sau unul dintre aceştia a împlinit vârsta de 65 de ani. 

(2) În cazul în care ambii conducători de doctorat activează în cadrul ASE-IOSUD, atunci 
se încheie între ei un acord scris de cotutelă, care se aprobă de directorul CSUD şi prin 
care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat.   

(3) În cazul în care cel de-al doilea conducător nu activează în cadrul ASE-IOSUD, atunci 
se încheie, un acord scris de cotutelă între ASE şi instituţia în cadrul căreia cel de-al 
doilea conducător de doctorat îndrumă studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează 
cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii 
implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care 
îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică.  

(4) În cazul unui doctorat în cotutelă, se precizează care dintre cei doi conducători de 
doctorat este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat 
integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de 
predare şi cercetare a acestuia.  

 
Art. 27 

(1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maxim 8 doctoranzi aflați în 
perioada de parcurgere a programului de pregătire doctorală și maxim 15, în total. 
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(2) Nu se includ în numărul celor maxim 8 studenți-doctoranzi prevăzut la alin. (1), la data 
concursului de admitere la doctorat: studenții-doctoranzi aflați în întreruperea 
activității; studenții-doctoranzi aflați în perioada de grație pentru finalizarea și 
susținerea publică a tezei de doctorat; studenții-doctoranzi care au susținut public teza 
de doctorat, dar nu au fost încă validați; studenții-doctoranzi care refac sau 
completează teza în urma nepromovării susținerii publice ori a invalidării; studenții-
doctoranzi în cotutelă, pentru care conducătorul de doctorat nu are calitatea principală.  

 
Art. 28. În programul de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand este coordonat de 

o comisie de îndrumare formată din conducătorul de doctorat şi alţi 3 membri, care 
pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat. Această comisie 
este formată din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de 
cercetare cu titlul de doctor, neafiliate acesteia. 

(1) CSD poate propune criterii pe care membrii comisiilor de îndrumare trebuie să le 
îndeplinească.  

(2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma 
consultării cu studentul-doctorand şi cu acordul persoanelor în cauză şi este 
menţionată în Planul individual de cercetare doctorală. 

(3) Componenţa comisiei de îndrumare poate fi schimbată pe parcursul studiilor doctorale, 
în condiţiile precizate în prezentul Regulament. 

 
Art. 29. Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a 

membrilor comisiilor de susţinere a tezei de doctorat se normează potrivit 
prevederilor Regulamentului ASE-IOSUD. 

 
 

CAPITOLUL III  
DESFĂȘURAREA  STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Secțiunea 3.1. Selecția și  admiterea la programele de studii universitare de 

doctorat  
 

Art. 30. Numărul de locuri şi temele scoase la concurs de fiecare conducător de doctorat sunt 
propuse de CSD și de Consiliul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, avizate 
de CSUD şi de Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul ASE pentru fiecare an 
universitar. 

(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, organizat anual de 
către ASE-IOSUD, prin şcolile doctorale, pentru fiecare loc la doctorat pe care 
conducătorul de doctorat îl propune şi în conformitate cu reglementările ASE-IOSUD.  

(2) Concursul de admitere se organizează în baza unei metodologii de admitere, elaborată 
de către CSUD, avizată de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul ASE. 

(3) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat sunt de competenţa 
Comisiei centrale de admitere a CSUD și a Comisiei de admitere desemnate de SDEI.  

(4) SDEI asigură transparenţa procedurilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor şi 
garantează accesul la aceste informaţii, inclusiv prin publicare pe site-ul 
www.doctorat.ase.ro.  

(5) Directorul SDEI răspunde pentru buna desfăşurare a concursului de admitere, de 
respectarea normelor de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.  

(6) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai 
absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau străinătate, 
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indiferent de anul absolvirii programului de master. 
 

Secțiunea 3.2. Contractul de studii universitare de doctorat și înmatricularea 
studenților doctoranzi  
 
Art. 31. După aprobarea rezultatelor admiterii de către Senatul ASE, biroul CSUD asigură 

încheierea contractului de studii universitare de doctorat cu fiecare student-doctorand. 
 
Art. 32. Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de: studentul-doctorand, 

conducătorul de doctorat, directorul SDEI şi Rectorul ASE.  
 
Art. 33. După încheierea contractului de studii universitare de doctorat, studenţii–doctoranzi 

sunt înmatriculaţi în cadrul şcolii doctorale la care au fost declaraţi admişi. 
 
Art. 34. La înmatriculare studenții-doctoranzi depun un dosar personal, în conformitate cu 

cerințele precizate în Regulamentul ASE–IOSUD.  
 
Art. 35. După emiterea deciziei de înmatriculare, persoana admisă are calitatea de student-

doctorand pe întreaga perioadă a desfăşurării programului de doctorat, de la 
înmatriculare şi până la data acordării titlului de doctor, mai puţin pe perioadele de 
întrerupere a studiilor sau până la data exmatriculării, după caz. Drepturile și 
obligațiile studentului-doctorand sunt precizate în Contractul de studii, în Statutul 
studentului-doctorand și în Regulamentul ASE–IOSUD.  

 
 
Secțiunea 3.3. Finanțarea programelor de studii universitare de doctorat 
 
Art. 36. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul 

de stat, în regim cu taxă sau cu finanțare din alte surse legal constituite, conform 
Regulamentului ASE–IOSUD și a reglementărilor în vigoare. 

 
Art. 37. Finanţarea de la buget pentru un student–doctorand la SDEI are loc în condițiile 

prevăzute în Regulamentul ASE–IOSUD.  
 
Art. 38. Studenţii-doctoranzi pot beneficia de granturi doctorale pentru studiile universitare de 

doctorat, în conformitate cu reglementările în vigoare.  
 
 
 

CAPITOLUL IV  
PROGRAMUL DE DOCTORAT:  STRUCTURĂ, CONȚINUT ȘI EVALUARE 

 
Secțiunea 4.1. Structura și conținutul programului de studii universitare de 

doctorat  
 

Art.39. In cadrul SDEI, programul de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de 
conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniul de specialitate Economie, precum şi a 
unor competenţe transversale.  
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Art. 40. Structura și conținutul programului de studii universitare de doctorat al SDEI se 
bazează pe prevederile Regulamentului ASE–IOSUD. 

(1) (1) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 (trei) ani.  
 (2) Din motive temeinice, la finele celor 3 ani ai programului de studii universitare de 

doctorat, în cazul în care conducătorul de doctorat și studentul doctorand constată că 
cercetarea este deosebit de complexă, atunci durata programului poate fi prelungită 
cu 1-2 ani, la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul CSUD şi cu 
aprobarea Senatului ASE, în limita fondurilor disponibile.  

 (3) Prelungirea prevăzută la alin (2) se stabileşte prin act adiţional la contractul de studii 
universitare de doctorat.  

 (4) Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 
contractului de studii și a eventualelor actelor adiționale la acesta, acesta mai are la 
dispoziție o perioadă de grație de maximum 2 (doi) ani pentru a finaliza și susține 
public teza de doctorat.  

 (5) Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la 
terminarea studiilor universitare de doctorat, cu avizul conducătorului de doctorat şi 
cu aprobarea Senatului universitar, potrivit legii, în termenul de maxim 4 ani fiind 
inclus și termenul de grație de 2 ani, prevăzut la alin. 4.  

 (6) Pentru perioada de prelungire și de grație, programul de doctorat se finanțează din 
venituri proprii în conformitate cu prevederile Metodologiei privind tipurile de taxe 
percepute în Academia de Studii Economice din București, aprobată de Senatul ASE 
şi afişată la adresa web: http://mefc.ase.ro/taxe. 

(2) Programul de doctorat este organizat numai în cadrul şcolilor doctorale, sub 
coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:  
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;  
b) un program individual de cercetare ştiinţifică.  

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul individual de 
cercetare ştiinţifică sunt specificate în Planul individual de doctorat (PID), elaborat de 
către studentul–doctorand, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, sprijinit de  
comisia de îndrumare.   

(4) Planul individual de doctorat (PID), avizat de membrii comisiei de îndrumare şi aprobat 
de către conducătorul de doctorat, va fi depus la biroul CSUD de către studentul-
doctorand în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării în anul I de studii 
universitare și încărcat pe platforma http://portal.doctorat.ase.ro/.   

(5) Structura PID-ului, precum şi obligaţiile Comisiei de îndrumare sunt cele stabilite prin 
procedura specifică, aprobată de către CSUD.  

 
Art. 41. SDEI cu sprijinul ASE–IOSUD, facilitează accesul doctoranzilor la resursele logistice 

şi de cercetare şi încurajează participarea acestora la proiecte de cercetare cu 
relevanţă naţională şi internaţională.  

 
Art. 42. Activitatea individuală de cercetare a studentului-doctorand este urmărită de către o 

Comisie de îndrumare ale cărei atribuții sunt stabilite de către CSUD. 
 
Art. 43. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării 

programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului 
de doctorat.  

 
 

http://portal.doctorat.ase.ro/
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Secțiunea 4.2. Programul individual de cercetare științifică  
 
Art. 44. Obiectivul principal al programului individual de cercetare ştiinţifică constă în 

elaborarea tezei de doctorat şi în formarea competenţelor incluse în fişa calificării 
doctorale din Registrul Naţional al Calificărilor pentru învăţământul superior 
(RNCIS). 

 
Art. 45. Programul individual de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza planului individual 

de doctorat (PID), sub coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei de 
îndrumare.  

 
Art. 46. Programul individual de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul ASE sau în 

instituţii de cercetare cu recunoaştere internă sau internaţională.  
 
Art. 47. Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi este centrată pe valorificarea rezultatelor 

activităţii de cercetare, respectiv publicaţii, participări la conferinţe, luând în 
considerare performanţele acestora, estimate prin integrarea publicaţiilor în fluxul 
internaţional, citări, premii, etc.  

 
Art. 48. Evaluarea activității studenților-doctoranzi se face pe baza criteriilor aprobate de 

CSUD și precizate în Regulamentul ASE–IOSUD.   
 
Art. 49. În procesul evaluării activităţii studentului-doctorand se va respecta etica ştiinţifică şi 

deontologia profesională şi universitară.  
 
Art. 50. În cazul unor eventuale fraude academice, al încălcării eticii universitare sau al altor 

abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-
doctorand şi conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii.  

 
 

CAPITOLUL V  
FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Art. 51. Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a 

studentului doctorand, sub îndrumarea conducătorului de doctorat şi să conţină 
rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice. 

 
Art. 52. 

(1) Teza de doctorat poate fi redactată și susținută în limba română sau într-o limbă de 
circulaţie internaţională, conform prevederilor din contractul de şcolarizare.  

(2) Autorul tezei, respectiv studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat vor fi precizaţi 
pe coperta tezei. De asemenea, membrii comisiei de susținere publică a tezei de 
doctorat vor fi precizaţi pe coperta tezei, iar studentul doctorand va redacta teza în 
conformitate cu Ghidului de elaborare a tezei de doctorat 
(http://doctorat.ase.ro/Media/Default/Documente/Ghid_teza_doctorat.pdf). 

 
Art. 53 

(1) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand împreună cu 
conducătorul de doctorat. 

(2) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand, cu 
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acordul conducătorului de doctorat, până în momentul finalizării acesteia în vederea 
susţinerii publice. Noul titlu al tezei trebuie fie în concordanţă cu cercetarea ştiinţifică 
desfăşurată de studentul doctorand pe parcursul întregului program de doctorat 
conform Regulament ASE-IOSUD. 

(3) Teza de doctorat trebuie să fie o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei 
pentru orice material preluat.   

 
Art. 54 

(1) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi 
informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în 
teză. 

(2) Studentul-doctorand este obligat să prezinte la depunerea tezei de doctorat o declarație 
scrisă, pe propria răspundere, privind originalitatea continutului tezei de doctorat, 
respectarea standardelor de calitate și etica profesională. 

(3) Studentul-doctorand este informat de către conducătorul de doctorat cu privire la 
posibilitatea verificării originalității tezei sale de doctorat, anterior depunerii acesteia, 
apelând la sistemul antiplagiat prin intermediul Direcției Managementului Cercetării și 
Inovării. 

(4) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei pentru respectarea 
standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii 
conţinutului, potrivit prevederilor legale în vigoare.  

 
Art. 55 

(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se 
redactează şi în format digital.  

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 
conformitate cu prevederile legii. 

 
Art. 56. Derularea procesului de susţinere a tezei de doctorat se realizează conform Procedurii 

de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat, afişată pe site-ul www.doctorat.ase.ro.  
 
Art. 57. Criteriile de evaluare a tezei de doctorat urmăresc rezultatele cercetării prezentate în 

teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. În mod 
obligatoriu se iau în considerare şi lucrările publicate de către studentul-doctorand în 
revistele de specialitate şi în volumele conferinţelor internaţionale, în conformitate cu 
criteriile minimale definite prin Procedura de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat. 

 
Art. 58 

(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei 
de doctorat, în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în 
continuare comisie de doctorat.   

(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce teza de doctorat este prezentată în 
comisia de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul 
de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi 
organizării susţinerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi 
acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în "dosarul de doctorat". 

(3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv 
plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, includerea în teză a unor rezultate 
cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat şi comisia 
de îndrumare, studentul-doctorand nu va primi acordul de susţinere publică a tezei.   

http://www.doctorat.ase.ro/
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(4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de CSD și de 
Decanul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată şi aprobată de CSUD.  

(5) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant 
al ASE (membru al Senatului, al Consiliului de Administraţie sau Directorul şcolii 
doctorale), conducătorul de doctorat, un cadru didactic din ASE şi cel puţin 2 referenţi 
oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza 
de doctorat şi din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara ASE. De regulă, 
cel puțin unul dintre membrii din afara ASE trebuie să facă parte din Consorţiul 
Universitaria sau din Institutele de cercetare ale Academiei Române. Membrii 
comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar 
universitar sau de cercetător ştiinţific gradul I sau II ori au calitatea de conducător de 
doctorat, în ţară sau în străinătate.   

(6) Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit referent provenind de la o instituție 
de învățământ superior, alta decât ASE–IOSUD, nu trebuie să depășească două pentru 
tezele coordonate de același conducător de doctorat, într-un an.   

(7) În cazul doctoratului în cotutelă, din comisia pentru susţinerea publică a tezei de 
doctorat trebuie să facă parte ambii conducători de doctorat, conform prevederilor  
precizate în Regulamentul ASE–IOSUD. 

(8) În vederea susţinerii publice studentul-doctorand depune „dosarul de doctorat” la 
CSUD, conform prevederilor  precizate în Regulamentul ASE–IOSUD. 

Art. 59. Ca urmare a finalizării doctoratului în cadrul SDEI și a obținerii titlului de doctor prin 
ordin al Ministrului Educaţiei Naționale, după validarea tezei de doctorat de către 
CNATDCU, ASE–IOSUD conferă diplomă de doctor în ştiinţe, pe care este menționat 
domeniul de doctorat ECONOMIE.  

 
CAPITOLUL VI  

ALTE DISPOZIȚII 
 

Art. 60. Senatul ASE aprobă anual tipul și cuantumul taxelor de școlarizare și al altor tarife 
pentru servicii universitare.   

 
Art. 61. Regulamentul Școlii Doctorale Economie I poate fi revizuit periodic în acord cu 

Regulamentul ASE-IOSUD și legislația în vigoare. 
 
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului ASE din data de 08 februarie 2019. 

 
 
Preşedinte Senat,      Rector, 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase     Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 
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