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Hotărârea nr. 22/08.02.2019 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului Școlii doctorale Economie și afaceri internaționale 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 42/04.02.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului Școlii doctorale Economie și afaceri 
internaționale; 

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 și afaceri internaționale, 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 

 

mailto:senat@ase.ro
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  Anexa la HS nr. 22/08.02.2019 

 
REGULAMENTUL 

Școlii doctorale 
Economie și afaceri internaționale 

 
 
  
 
Capitolul 1 Cadrul legal de referință   
  
Art.1 Prezentul Regulament asigură cadrul specific privind organizarea și desfășurarea programelor de 

studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Economie și Afaceri internaționale 
(denumită în continuare SD EAI). 

 
Art.2 SD EAI are rang de departament al Facultății de Relații Economice Internaționale (denumită în 

continuare Facultatea REI) cu misiunea de a organiza și desfășura studii universitare de doctorat 
în domeniul de specialitate Economie și afaceri internaționale. 

 
Art.3 SD EAI funcționează în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti - instituție acreditată 

de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ca Instituție Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (denumită în continuare ASE–IOSUD). 

 
Art.4 Prezentul Regulament se fundamentează pe Regulamentul instituțional al ASE–IOSUD aprobat în 

ședința Senat ASE din 19 decembrie 2018 (denumit în continuare RI). 
 
Capitolul 2 Dispoziții generale  
 
Art.5 Descrierea specificului SD EAI: 

(1) În cadrul SD EAI, studiile universitare de doctorat sunt organizate pentru a contribui la dezvoltarea 
de competențe profesionale în domeniul de specialitate Economie și afaceri internaționale, precum 
și a unor competențe transversale conexe cu acestea. 

(2) Pe parcursul programelor de doctorat organizate în domeniul de specialitate Economie și afaceri 
internaționale se adaugă noi competențe sau se consolidează competențele profesionale, care se 
regăsesc în fișa calificării doctorale din Registrul Național al Calificărilor pentru învățământul 
superior (RNCIS). 

(3) Programele de doctorat organizate în cadrul SD EAI sunt astfel concepute și derulate pentru a 
asigura și dezvoltarea unor competențe transversale așa cum sunt acestea descrise în Regulamentul 
instituțional al ASE-IOSUD. 
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Art.6 SD EAI își orientează doctoranzii către următoarele arealuri tematice disciplinare și 
interdisciplinare aparținând domeniului Economie și afaceri internaționale:  
(1)   Economie mondială. 
(2)   Operațiuni și tehnici de comerț exterior. 
(3)   Economie și integrare europeană. 
(4)   Comerț și politici comerciale. 
(5)   Investiții și finanțe internaționale. 
(6)   Servicii, asigurări și logistică în afacerile internaționale. 
(7)   Management internațional. 
(8)   Marketing în afacerile internaționale. 
(9)   Mediul internațional de afaceri. 
(10) Piețele internaționale de mărfuri. 
(11) Piețele financiare internaționale. 
(11) Diplomație economică și negocieri. 
(12) Studii interdisciplinare în economie și afaceri internaționale. 
(13) Macroeconomie internațională. 
(14) Relații economice internaționale. 

 
Capitolul 3 Organizarea studiilor universitare de doctorat  
 
Art.7 Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (denumit în continuare CSUD), funcționează ca 

structură managerială, administrativă și profesională distinctă a ASE-IOSUD. Activitățile 
administrative legate de desfășurarea doctoratului în cadrul ASE-IOSUD se realizează de către 
Biroul CSUD.    

 
Art.8 Facultatea REI și CSUD răspund de conținutul programelor de studii universitare de doctorat oferite 

de SD EAI și furnizează sprijinul logistic necesar pentru derularea programului de doctorat, inclusiv 
a accesului la resursele de cercetare ale ASE.  

 
Art.9 SD EAI poate avea ca membri personal didactic și de cercetare titular în cadrul facultăților din ASE 

sau în alte instituții de învățământ superior sau unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din 
străinătate. Raportarea activității de cercetare desfășurată ia în considerare performanțele aferente 
tuturor conducătorilor de doctorat membri titulari, indiferent de afiliere, și ale studenților doctoranzi 
coordonați de aceștia.  

 
Art.10 Pot deveni noi membri ai SD EAI cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele două 

condiții: 
(1) Îndeplinesc standardele minimale pentru a fi conducători de doctorat conform prevederilor legale 

în vigoare. 
(2) Solicită și obțin avizul de oportunitate din partea Adunării Generale a SD EAI conform 

prevederilor art. 13 (3) al prezentului Regulament. 
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Art.11 SD EAI este condusă de un director și de Consiliul SD EAI. Directorul școlii doctorale este numit 
de către CSUD, pe baza propunerilor făcute de Consiliul SD EAI în urma alegerilor interne, și 
este asimilat directorului de departament. 

 
Art.12 Adunarea generală a SD EAI (denumită în continuare AG) este principalul for deliberativ al SD 

EAI, care se întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului SD EAI sau a cel puțin 
unei treimi din numărul membrilor săi. Organizarea AG este considerată validă cu participarea a 
cel puțin 50%+1 din numărul membrilor SD EAI. Toate hotărârile vor fi luate prin vot liber 
exprimat cu majoritate simplă a membrilor SD EAI (50%+1 dintre membrii participanți), cu 
excepția cazurilor în care este prevăzut altfel. 

  
Art.13 Hotărârile AG se referă, dar nu se limitează, la următoarele aspecte:  

(1) Organizarea alegerilor pentru desemnarea propunerii SD EAI de director și a membrilor 
Consiliului SD EAI. Alegerea are loc prin vot universal, direct, secret și egal al membrilor 
SD EAI. 

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

(3) Avizul de oportunitate cu privire la acordarea calității de membru al SD EAI, în baza luării în 
considerare a cel puțin următoarelor aspecte ale organizării și funcționării SD EAI: 
a) Strategia facultății REI cu privire la orientarea și nivelul de performanță științifică a 
cercetării doctorale. 
b) Elaborarea statului de funcții al personalului didactic și de cercetare al membrilor titulari. 
c) Alți indicatori ai activității științifice, printre care participarea la proiecte de cercetare. 
d) Respectarea normelor de etică profesională. 

(4) Avizul cu privire la revocarea calității de membru al SD EAI, dacă se constată existența 
încălcării normelor cu privire la buna conduită în activitatea proprie de cercetare în legătură 
cu cel puțin unul din următoarele aspecte: 
a) Încălcarea gravă sau repetată a prevederilor legale de organizarea, desfășurarea și 

finalizarea studiilor de doctorat.  
b) Plagierea rezultatelor cercetării sau ale publicațiilor altor autori.  
c) Utilizarea de date fictive în lucrările sale de cercetare. 
d) Confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive.  
e) Participarea din culpa sa la fraudă în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului, a 

studentului-doctorand aflat sub îndrumare. 
(5) Medierea conflictelor care apar între conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi și 

avizarea oportunității de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student 
doctorand. 

(6) Recomandări cu privire la oportunitatea, structura și conținutul programului de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate. 

(7) Avizul asupra programelor de studii universitare de doctorat organizate în cotutelă. 
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Art.14  

(1) AG poate decide prin vot electronic, exprimat prin corespondență electronică (email) moderată 
de directorul SD EAI, în ceea ce privește consultarea membrilor titulari pentru avizarea 
problemelor curente ale organizării și funcționării SD EAI, cu excepția celor menționate la 
art. 13 – (1), (4) și (5) din prezentul Regulament. 

(2) Hotărârile AG cu privire la art. 13 – (1), (4) și (5) din prezentul Regulament sunt consemnate 
în Procesul verbal de organizare a AG. Hotărârile AG cu privire la alte aspecte cu excepția 
celor menționate la art. 13 – (1), (4) și (5) din prezentul Regulament sunt consemnate în arhiva 
electronică a deliberărilor AG.  

 
Art.15 Consiliul SD EAI este alcătuit din 7 membri. Acesta include directorul Școlii Doctorale, 2 

conducători de doctorat din cadrul SD EAI (sub 65 de ani), 2 doctoranzi, 2 membri din afara școlii 
doctorale, selectați dintre personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere 
națională și/sau internațională semnificativă și/sau personalități de seamă din sectoarele 
socioeconomice relevante. Membrii din afara școlii doctorale, care fac parte din consiliul școlii 
doctorale, trebuie să fie propuși de membrii SD EAI. 

 
Art.16 Consiliul SD EAI are următoarele atribuții: 

(1) Elaborează și revizuiește ori de câte ori se impune Regulamentul SD EAI, prin consultarea 
tuturor conducătorilor de doctorat titulari.  

(2) Decide cu privire la acordarea calității de membru al SD EAI în baza prevederilor art. 10 și 
art. 13 (3) din prezentul Regulament. 

(3) Decide cu privire la revocarea calității de membru al SD EAI prin consultarea tuturor 
conducătorilor de doctorat titulari. 

(4) Decide cu privire la înmatricularea și exmatricularea studenților doctoranzi ai SD EAI la 
propunerea conducătorilor de doctorat titulari. 

(5) Decide cu privire la întreruperea programului de doctorat al unui student doctorand în baza 
unor motive temeinice (cum ar fi cauze medicale, cauze profesionale, maternitate, concediu 
post-natal, etc.).  

(6) Decide cu privire la schimbarea conducătorului de doctorat al unui student doctorand în baza 
unor motive temeinice. 

(7) Avizează componența comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat. 
(8) Asistă evaluatorii în procesul de evaluare externă și internă a SD EAI. 
(9) Medierea conflictelor care apar între conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi, respectiv 

între conducătorii de doctorat din cadrul SD EAI, iar în cazul nesoluționării acestora să 
solicite medierea din partea CSUD. 

(10) ASE–IOSUD facilitează accesul studenților-doctoranzi la resursele logistice şi de cercetare 
şi încurajează participarea studenților-doctoranzi la proiecte de cercetare cu relevanță 
națională şi internațională.    

 
 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI 
  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ 
Economie şi afaceri internaţionale 

Piaţa Romană 6, Bucureşti 010374 
http://doctorat.ase.ro/economie-si-afaceri-internationale 

 
 

P a g i n a  5 | 6 
 

Art.17  
(1) SD EAI oferă pe pagina web proprie membrilor comunității universitare și altor persoane fizice 

sau juridice interesate informații privind programele de studii universitare de doctorat. Pagina 
web a SD EAI este administrată cu sprijinul logistic al CSUD și asigură publicarea pe internet 
a tuturor informațiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, inclusiv 
categoriile de informații prevăzute de Codul studiilor universitare de doctorat. 

(2) SD EAI urmărește politica de stimulare a înmatriculării studenților doctoranzi proveniți din 
medii sociale dezavantajate în conformitate cu prevederile în vigoare la nivelul universității, 
disponibile pe pagina web http://social.ase.ro/burse. 

(3) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 (trei) ani.  
(4) 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.  

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

(6) 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.  

(7) Susținerea 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. 6.  

(8) 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. 

 
Capitolul 4 Desfășurarea și finalizarea studiilor universitare de doctorat  
 
Art.18 Numărul de locuri și temele scoase la concurs în fiecare an de fiecare conducător de doctorat sunt 

avizate de AG. 
 
Art.19 Membrii SD EAI, prin consultare cu Facultatea REI și Departamentul REI, facilitează crearea 

oportunităților pentru încadrarea studenților-doctoranzi ca asistenți de cercetare sau asistenți 
universitari, potrivit prevederilor în vigoare și a reglementărilor stabilite de ASE-IOSUD, în 
vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a obiectivelor cuprinse în Programul individual de 
cercetare științifică al doctoranzilor. 

 
Art.20 Directorul SD EAI, după consultarea membrilor titulari, planifică semestrial seminarii doctorale 

unde studenții-doctoranzi prezintă rezultatele de parcurs ale cercetării.  

http://social.ase.ro/burse
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(1) Lucrările propuse pentru a fi incluse în planificarea seminariilor doctorale sunt avizate în scris 
în prealabil de către conducătorul de doctorat împreună cu membrii comisiei de îndrumare. 

(2) Seminariile sunt moderate de către conducătorii de doctorat ai căror studenți sunt programați 
să susțină rapoartele de cercetare. Conducătorii de doctorat pot încuraja studenții-doctoranzi să 
propună rapoartele de cercetare susținute pentru publicare în publicația electronică WP-CCREI 
Series (http://www.cercetare.rei.ase.ro/despreen-US). 

 
Art.21 Activitatea de cercetare a studentului-doctorand la finele programului individual de cercetare 

științifică se evaluează de către conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare, luând în 
considerare: planul individual de doctorat; rapoartele de progres, câte unul la sfârșitul fiecărui an 
universitar; participarea la cel puțin două seminarii doctorale; un raport final privind teza de 
doctorat, susținut în fața comisiei de îndrumare, în vederea obținerii acordului pentru susținerea 
publică a acesteia; îndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea publică a tezei de doctorat. 

 
Art.22 Președintele comisiei de susținere publică a tezelor de doctorat se asigură de acordarea 

calificativelor la susținerea publică a tezelor de doctorat în conformitate cu îndeplinirea criteriilor 
minimale de evaluare și susținere a tezei de doctorat aprobate de CSUD. 

 
Art.23 

(1) Autorul tezei, respectiv studentul-doctorand și conducătorul de doctorat vor fi precizați pe coperta 
tezei. Membrii comisiei de susținere publică a tezei de doctorat vor fi precizați pe coperta tezei, 
conform Ghidului de elaborare a tezei de doctorat. 

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

 
 
 
Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului ASE din data de 08 februarie 2019. 
 
 
 
 
Președinte Senat,      Rector, 
Prof. univ. dr. Pavel Năstase     Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 


