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Hotărârea nr. 23/08.02.2019
cu privire la aprobarea
Regulamentului Școlii doctorale Finanțe
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 43/04.02.2019 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului Școlii doctorale Finanțe;
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 Finanțe, 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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CUPRINS
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Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Școlii doctorale Finanțe
1.1.

Organizarea și structura Școlii doctorale

1.2.

Membrii Școlii doctorale

1.3. Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare
Capitolul 2. Desfășurarea studiilor universitare de doctorat
2.1.

Selecţia şi admiterea la programele de studii universitare de doctorat

2.2.

Contractul de studii universitare de doctorat și
înmatricularea studenţilor‐doctoranzi
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3.1.

Structura şi conţinutul programului de studii universitare de doctorat

3.2.

Programul individual de cercetare ştiinţifică

3.3.
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4.1
4.2

Teza de doctorat
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Dispoziții finale

2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
ŞCOALA DOCTORALĂ FINANŢE

Cadrul legal de referinţă
Art. 1. Prezentul Regulament (denumit în continuare R‐SDFIN) asigură cadrul general de referință privind
organizarea și desfășuarea programului de studii universitare de doctorat în domeniul Finanțe din
cadrul Academiei de Studii Economice din București.
Art. 2. Regulamentul Școlii doctorale Finanțe se fundamentează pe următoarele reglementări:
• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările
ulterioare;
• Codul studiilor universitare de doctorat (denumit în continuare COD), aprobat prin Hotărârea
Guvernului României nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul Instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E.
București
Art. 3. (1) Regulamentul Școlii doctorale Finanțe privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat este elaborat de către Consiliul şcolii doctorale, prin consultarea tuturor
conducătorilor de doctorat, cu respectarea Regulamentului Instituțional de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.
(2) Regulamentul Școlii doctorale Finanțe privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat se avizează prin votul universal, direct, secret şi egal al majorității absolute a
conducătorilor de doctorat ai Școlii doctorale Finanțe.
(3) Regulamentul şcolii doctorale se aprobă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
(denumit în continuare CSUD).
Art. 4. Regulamentul şcolii doctorale se poate aplica şi în cazul programelor de studii universitare de
doctorat desfăşurate în cotutelă dacă, prin acordul de parteneriat, s‐a decis astfel.

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Școlii doctorale FINANȚE
1.1. Organizarea și structura Școlii doctorale
Art. 5. (1) Școala Doctorală Finanțe (denumită în continuare SDFIN) este înființată în conformitate cu
prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 și ale Codului Studiilor Universitare de Doctorat
(aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011).
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(2) Școala Doctorală Finanțe funcționează în cadrul IOSUD‐A.S.E.‐București și este constituită din
conducătorii de doctorat ‐ cadre didactice titulare la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori din cardul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Art. 6. Școala Doctorală Finanțe face parte din structura Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de
valori, având rolul de a organiza și desfășura studii universitare de doctorat în domeniul FINANȚE – cel
de al treilea ciclu al studiilor universitare (ISCED 8).
Art. 7. (1) Şcoala Doctorală Finanțe este condusă de un director şi de Consiliul şcolii doctorale (denumit în
continuare CSD), directorul şcolii doctorale fiind membru de drept al Consiliului şcolii doctorale.
(2) Directorul Şcolii doctorale este numit de către Consiliul pentru Studiile Universitare de
Doctorat pe baza propunerilor formulate de Consiliul Școlii doctorale în urma alegerilor interne.
(3) Directorul Școlii doctorale este asimilat Directorului de Departament, iar Consiliul Școlii
doctorale este asimilat Consiliului Departamentului.
(4) Consiliul şcolii doctorale este alcătuit din 5 membri, dintre care 2 membri din afara școlii
doctorale și un student‐doctorand. Membrii din afara şcolii doctorale sunt selectaţi dintre
personalităţile ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională
semnificativă şi/sau personalităţile de seamă din sectoarele industriale şi socioeconomice
relevante.
(5) Membrii Consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din Şcoala Doctorală Finanțe.
(6) Mandatul Consiliului școlii doctorale este de 5 ani.
(7) Studenții‐doctoranzi, membri ai Consiliului şcolii doctorale își încetează această calitate la data
susținerii publice a tezei de doctorat.
(8) Consiliul şcolii doctorale este condus de către directorul şcolii doctorale şi se întruneşte de cel
puţin trei ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul
membrilor săi.
Art. 8. Principalele atribuții ale Consiliului Şcolii Doctorale Finanțe:
a) elaborarea și revizuirea Regulamentului Şcolii Doctorale Finanţe prin consultarea tuturor
membrilor Şcolii Doctorale Finanțe;
b) avizarea ofertei educaţionale şi a temelor scoase la concurs de fiecare conducător de doctorat;
c) propunerea Comisiei de concurs de admitere la doctorat, care este avizată de către Consiliul
facultăţii şi aprobată de către Consiliul de administraţie al ASE;
d) avizarea rezultatelor admiterii şi transmiterea rezultatelor finale, împreună cu documentele
intermediare de evaluare, Comisiei centrale de admitere a CSUD;
e) formularea propunerilor de înmatriculare a studenților‐doctoranzi prin decizia Rectorului.
Propunerile de înmatriculare sunt avizate de către decanul facultăţii;
f) stabilirea conținutului cadru al programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
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g) avizarea propunerilor de întrerupere a programului de doctorat al unui student doctorand în
baza unor motive temeinice (cauze medicale, cauze profesionale, maternitate, concediu post‐
natal, etc.);
h) avizarea schimbării componenței comisiei de îndrumare, pe parcursul studiilor doctorale, la
propunerea conducătorului de doctorat;
i) medierea conflictelor ce apar între conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi;
j) luarea deciziei de schimbare a conducătorului de doctorat al unui student‐doctorand în baza
unor motive temeinice;
k) avizarea comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat propuse de conducătorii de
doctorat. Comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat sunt avizate și de Decanul
facultății şi aprobate de CSUD;
l) formularea propunerilor de exmatriculare a studenților‐doctoranzi prin decizia Rectorului.
Propunerile de exmatriculare sunt avizate de către decanul facultăţii;
m) solicitarea avizului de oportunitate cu privire la acordarea sau revocarea calității de membru al
școlii doctorale, din partea Adunării Generale a membrilor Școlii Doctorale Finanțe și avizarea
cererilor de a deveni membru al Școlii Doctorale Finanțe, conform prevederilor prezentului
Regulament;
n) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a
autorizării provizorii a şcolii doctorale;
o) alte atribuții specifice, în acord cu reglementările în vigoare.
Art. 9. (1) Adunarea Generală a membrilor Școlii Doctorale Finanțe este principalul for deliberativ, care se
întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului SDFIN sau a cel puțin unei treimi
din numărul membrilor săi.
(2) Toate hotărârile adunării generale se adoptă prin vot liber exprimat cu majoritate simplă a
membrilor (50% + 1 din numărul membrilor prezenți), cu excepția cazurilor în care este
prevăzut altfel în Regulamentul Instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat‐A.S.E. București.
Art. 10. Alegerile pentru desemnarea directorului și a membrilor Consiliului Şcolii Doctorale Finanțe au loc
în cadrul Adunării generale a membrilor SDFIN. Votul membrilor Școlii Doctorale Finanțe este
universal, direct, secret și egal.
Art. 11. Adunarea generală a membrilor Școlii Doctorale Finanțe avizează solicitările transmise Școlii
Doctorale Finanțe cu privire la acordarea sau revocarea calității de membru.
Art. 12. Adunarea generală a membrilor Școlii Doctorale Finanțe formulează recomandări cu privire la
oportunitatea, structura și conținutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
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Art. 13. La solicitarea directorului Școlii Doctorale Finanțe, Adunarea generală poate decide şi prin vot
online, exprimat prin email, în legătură cu situații ce necesită rezolvarea imediată.

1.2. Membrii Școlii doctorale
Art. 14. Membrii Școlii doctorale Finanțe din Academia de Studii Economice din București pot fi cadre
didactice și de cercetare titulare la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori,
care au dobândit acest drept conform legii. Școlii doctorale Finanțe i se pot afilia și alți
conducători de doctorat cercetători sau cadre didactice din cadrul altor instituţii sau unităţi de
cercetare‐dezvoltare, din ţară sau din străinătate.
Art. 15. Pot deveni noi membri ai Școlii doctorale Finanțe cadrele didactice și cercetătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
(1) Îndeplinesc standardele minimale de performanță științifică pentru a fi conducători de doctorat,
conform prevederilor legale în vigoare;
(2) Respectă normele de etică ştiinţifică şi deontologia profesională universitară, în acord cu
reglementările în vigoare;
(3) Solicită Școlii doctorale Finanțe și obțin avizul de oportunitate din partea Adunării generale a
membrilor Școlii doctorale Finanțe, conform prevederilor prezentului Regulament.
Art. 16. Consiliul Școlii Doctorale Finanțe are obligaţia ca, în termen de 30 de zile lucrătoare, să se pronunțe
asupra avizului de oportunitate cu privire la acordarea calității de membru al Școlii doctorale.
Art. 17. Cererea de a deveni membru al Școlii Doctorale Finanțe, avizată de Consiliul școlii doctorale, cu
acordul CSUD şi avizată de Consiliul de administraţie al ASE, este supusă aprobării Senatului ASE.
Art. 18. Revocarea dreptului unui membru al școlii doctorale de a‐și desfășura activitatea în cadrul Școlii
doctorale Finanțe se face:
a) prin aprobarea, de către Senatul ASE a avizului de oportunitate privind revocarea, adoptat în
Adunarea generală cu votul majorităţii membrilor Școlii doctorale Finanțe, la propunerea
Consiliului școlii doctorale Finanțe, ca urmare a constatării, de către organismele de specialitate
(Comisia de etică a ASE, CNATDCU, alte organisme specificate în 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 revocare a calităţii de conducător de doctorat.
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1.3. Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare
Art. 19. Conducătorul 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.
Art. 20. În situaţia în care un conducător de doctorat titular nu doreşte sau se află în imposibilitatea de a
continua activitatea de conducător de doctorat, la propunerea Școlii doctorale Finanțe, cu
aprobarea CSUD studenţilor‐doctoranzi le sunt stabiliţi alţi conducători ştiinţifici, în scopul
finalizării în condiţii optime a studiilor universitare de doctorat.
Art. 21. (1) 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.
(2) 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.
Art. 22. Alegerea celui de‐al doilea conducător se face după înmatricularea studentului doctorand la ASE‐
IOSUD, cu acordul primului conducător de doctorat și în condițiile prevăzute în Regulamentul
Instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.
Art. 23. Un conducător de doctorat poate îndruma simultan cel mult maximum 15 studenţi‐doctoranzi,
dintre care 8 aflați în perioada de parcurgere a programului de pregătire doctorală. Prin derogare,
peste acest număr pot fi îndrumați doar studenți‐doctoranzi înmatriculați cu taxă, pe cont propriu
valutar.
Art. 24. (1) La cererea motivată a studentului doctorand, Consiliul Școlii Doctorale Finanțe poate decide
schimbarea conducătorului de doctorat dacă s‐a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau
contractuale asumate de către acesta, ori pentru alte motive care vizează raportul de
îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul‐doctorand.
(2) Consiliul Școlii Doctorale Finanțe desemnează, în maximum 30 de zile, un alt conducător de
doctorat în cazul prevăzut mai sus.
(3) Dacă se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat, Consiliul Școlii Doctorale
Finanțe desemnează un alt conducător de doctorat, în maximum 30 de zile, având în vedere
prioritar necesitatea ca studentul‐doctorand să poate finaliza cu succes programul de studii
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universitare de doctorat.
Art. 25. Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
cu modificările și completările ulterioare, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul Instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E.
București, precum şi din contractul individual de muncă.
Art. 26. Cadrele didactice titulare, conducători de doctorat în A.S.E., pot îndruma noi studenţi doctoranzi
până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Art. 27. Cadrele didactice titulare, conducători de doctorat, care se pensionează pot să continue
îndrumarea studenţilor doctoranzi aflaţi sub coordonarea lor la data pensionării, până la susţinerea
publică a tezelor de doctorat. În caz contrar, studenților‐doctoranzi le sunt stabiliţi alţi conducători
ştiinţifici din cadrul Școlii doctorale Finanțe.
Art. 28. 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,
din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare cu titlul de
doctor, neafiliate acesteia.
Art. 29. (1) 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.
(2) Componenţa comisiei de îndrumare poate fi schimbată pe parcursul studiilor universitare de
doctorat, la propunerea conducătorului de doctorat și cu avizul Consiliului școlii doctorale
Finanțe.
(3) În cazul schimbării conducătorului de doctorat, noul conducător de doctorat poate menţine
comisia de îndrumare existentă sau poate propune o altă comisie.
Art. 30. Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor comisiilor
de susţinere a tezelor de doctorat se normează potrivit unei metodologii aprobată de Senatul
ASE.
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Capitolul 2. Desfășurarea studiilor universitare de doctorat
2.1. Selecţia şi admiterea la programele de studii universitare de doctorat
Art. 31. Oferta educațională şi temele scoase la concurs de fiecare conducător de doctorat, avizate de
Consiliul Școlii Doctorale Finanțe și de Consiliul Facultății de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de
Valori, sunt apoi avizate de CSUD şi de Consiliul de Administrație al ASE și aprobate de Senatul ASE
pentru fiecare an universitar.
Art. 32. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, organizat anual de către ASE‐
IOSUD, prin Școala Doctorală Finanțe, pentru fiecare loc la doctorat pe care conducătorul de
doctorat îl propune şi în conformitate cu reglementările proprii ale ASE‐IOSUD.
Art. 33. (1) Concursul de admitere se organizează în baza metodologiei de admitere, elaborată de către
CSUD, avizată de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul ASE.
(2) Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat prevede condiţiile de înscriere,
conţinutul dosarului de înscriere şi etapele desfăşurării concursului.
Art. 34. Concursul de admitere constă în două probe: testul de competenţă lingvistică şi examenul de
specialitate susţinut în faţa comisiei de admitere, care presupune evaluarea candidatului pe baza
dosarului de concurs şi a unui interviu.
Art. 35. Comisia de concurs este formată, de regulă, din conducători de doctorat care au locuri scoase la
concurs. Consiliul Școlii Doctorale Finanțe propune Comisia de concurs, care este avizată de
Consiliul Facultății de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori şi aprobată de Consiliul de
administraţie al ASE.
Art. 36. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat sunt de competenţa Comisiei
centrale de admitere din cadrul CSUD și a Comisiei de admitere de la nivelul Școlii doctorale Finanțe.
Art. 37. Școala Doctorală Finanțe asigură transparenţa procedurilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor
şi garantează accesul la aceste informații, inclusiv prin publicare pe site‐ul www.doctorat.ase.ro.
Art. 38. Directorul Școlii doctorale Finanțe răspunde pentru buna desfăşurare a concursului de admitere,
de respectarea normelor de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
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2.2. Contractul de studii universitare de doctorat și înmatricularea studenţilor‐doctoranzi
Art. 39. Înmatricularea studenţilor‐doctoranzi în cadrul Școlii doctorale Finanțe se face prin decizia
Rectorului, în baza propunerii înaintate de către Consiliul Şcolii Doctorale Finanțe și avizată
de către Decanul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.
Art. 40. (1) După înmatricularea în anul I de studiu, studenţii‐doctoranzi trebuie să semneze contractul de
studii pentru întreaga perioadă de școlarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de
Consiliul de Administrație conduce la exmatriculare.
(2) Pe parcursul școlarizării, dacă se vor modifica prevederile contractuale, se vor încheia acte
adiționale.
(3) Contractul de studii universitare de doctorat stabileşte drepturile şi obligaţiile ce revin
studenţilor‐doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum şi ASE, prin intermediul școlii
doctorale.
Art. 41. Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de: studentul‐doctorand, conducătorul
de doctorat, directorul şcolii doctorale şi Rectorul ASE.
Art. 42. Informațiile privind contractul de studii universitare de doctorat precum și componența dosarul
personal al studentului‐doctorand sunt prevăzute în Regulamentul Instituțional de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.

2.3. Finanțarea programelor de studii universitare de doctorat
Art. 43. Finanțarea studiilor universitare de doctorat se realizează în conformitate de prevederile Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Codului studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Regulamentului Instituțional de organizare şi desfăşurare a
studiilor universitare de doctorat‐
A.S.E. București.
Art. 44. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, cu
taxă sau din alte surse legal constituite, potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 45. Finanțarea de la buget a studenților‐doctoranzi se stabilește potrivit Regulamentului Instituțional
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de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.
Art. 46. Studenţii‐doctoranzi pot beneficia de granturi doctorale pentru studiile universitare de doctorat, în
conformitate cu reglementările în vigoare.

Capitolul 3. Programul de doctorat Finanțe‐ structură, conţinut și evaluare
3.1 Structura şi conţinutul programului de studii universitare de doctorat
Art. 47. Structura și conținutul programului de studii universitare de doctorat al Școlii doctorale Finanțe se
bazează pe prevederile Regulamentului Instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat‐A.S.E. București.
Art. 48. Școala Doctorală Finanțe, cu sprijinul IOSUD‐ASE, facilitează accesul doctoranzilor la resursele
logistice şi de cercetare şi încurajează participarea acestora la proiecte de cercetare cu relevanţă
naţională şi internaţională.
Art. 49. Programul de doctorat este organizat în cadrul Școlii doctorale Finanțe, 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.
Art. 50. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul individual de cercetare
ştiinţifică sunt specificate în Planul individual de doctorat (PID).
(2) Studenții‐doctoranzi înmatriculați în anul I elaborează, sub îndrumarea conducătorului de
doctorat și sub coordonarea comisiei de îndrumare Planul individual de doctorat (PID).
Art. 51. Planul individual de doctorat (PID) avizat de membrii comisiei de îndrumare și aprobat de către
conducătorul de doctorat, este semnat de către directorul Școlii doctorale Finanțe, fiind 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/.
Art. 52. Participarea unui student‐doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate
de către studentul‐doctorand sunt stabilite exclusiv şi independent de către conducătorul de
doctorat.
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Art. 53. Școala Doctorală Finanțe organizează pentru studenții doctoranzi din anul I cursuri de pregătire în
domeniul cercetării avansate, cu scopul de a dezvolta abilități și competențe de realizare a unor
studii empirice și de utilizare a unor modele și tehnici cantitative de cercetare avansată a
fenomenelor financiar‐ monetare.
Art. 54. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de
cercetare ştiinţifică al studentului‐doctorand revine conducătorului de doctorat.

3.2 Programul individual de cercetare ştiinţifică
Art. 55. 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.56. Cercetarea ştiinţifică în domeniul Finanţe se axează pe problematica subdomeniilor ce intră în sfera
activităţii financiar‐bancare, cum sunt : finanţe publice, finanţe corporative, fiscalitate, asigurări
şi reasigurări, protecţie socială, monedă şi instituţii de credit, pieţe de capital, modelare financiar‐
bancară, guvernanță corporativă, guvernanță publică.etc
Art.57. Programul de doctorat Finanțe presupune implicarea studenților‐doctoranzi în activitatea de
cercetare, concretizată printr‐un progres constant, în scopul realizării unor teze de doctorat de
înalt nivel științific, bazate pe o cercetare aprofundată a fenomenelor studiate, cu utilizarea celor
mai noi și adecvate metode cantitative de cercetare empirică, cu concluzii pertinente privind
economia reală.
Art. 58. Studenții‐doctoranzi participă la Seminarii științifice organizate de către Școala Doctorală Finanțe,
prilej cu care prezintă rezultatele cercetării în conformitate cu obiectivele specificate în planul
individual de doctorat. Participarea la seminariile științifice are și rolul de a facilita discuții pe
marginea rezultatelor obținute în cercetarea științifică doctorală și de a se expima sugestii de
îmbunătățire a metodelor de cercetare utilizate.
Art. 59. Programul individual de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza planului individual de doctorat ,
sub coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare.
Art. 60. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, Comisia de îndrumare asigură consiliere și
feedback sau întâlniri periodice cu doctorandul.
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3.3 Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică
Art. 61.Evaluarea activității studenților‐doctoranzi în cadrul programului individual de cercetare se face pe
baza criteriilor aprobate de CSUD și prevăzute în Regulamentul Instituțional de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.
Art. 62. (1) Activitatea de cercetare a studentului‐doctorand, în cadrul programului individual de cercetare
ştiinţifică, se evaluează, pe parcursul programului de studii universitare de doctorat, de către
conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare, luând în considerare rapoartele de
progres susținute la sfârşitul fiecărui an universitar, participarea cu lucrări la seminariile
ştiinţifice organizate de Școala Doctorală Finanțe sau de centre de cercetări din cadrul ASE,
participarea la conferinţele organizate de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de
Valori, precum și celelalte cerințe prevăzute în Regulamentul Instituțional de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.
(2) Respingerea unui raport de progres sau a raportului final, necesită refacerea și susținerea în
cadrul sesiunilor de reprogramare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Instituțional
de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat‐A.S.E. București.
Art. 63. Evaluarea activităţii studentului‐doctorand în cadrul programului individual de cercetare este
centrată pe rezultatele cercetării ştiinţifice proprii, diseminate prin articole publicate în reviste
sau prin lucrări științifice publicate în volumele unor conferințe internaţionale, luând în
considerare, performanţele acestora, estimate prin integrarea publicaţiilor în fluxul internaţional,
citări, premii, etc.
Art. 64. În procesul evaluării activităţii studentului‐doctorand în cadrul programului individual de cercetare,
se va respecta etica ştiinţifică şi deontologia profesională şi universitară.
Art. 65. 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.

3.4 Durata programului de studii universitare de doctorat
Art. 66. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de trei ani.

13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
ŞCOALA DOCTORALĂ FINANŢE
Art. 67. Din motive temeinice (cauze medicale, cauze profesionale, maternitate, concediu post‐natal etc.)
studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pentru o perioadă de maxim doi ani
universitari, pe parcursul programului de studii de trei ani, pe baza unei solicitări avizată de
conducătorul de doctorat, de Consiliul Școlii Doctorale Finanțe și aprobată de către
CSUD.Solicitarea de întrerupere de studii se poate face înaintea începerii semestrului universitar
şi în primele trei săptămâni de la începutul acestuia.
Art. 68. 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.
Art. 69. Dacă studentul‐doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de
studii și a eventualelor actelor adiționale aferente, acesta mai are la dispoziție o perioadă de
grație de maximum 2 (doi) ani pentru a finaliza și susține public teza de doctorat.

Capitolul 4. Finalizarea studiilor universitare de doctorat
4.1 Teza de doctorat
Art.70. Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de
doctorat, în faţa comisiei de doctorat.
Art. 71. 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.72. Cel puţin o parte dintre rezultatele ştiinţifice originale incluse în teză trebuie să fi fost publicate ca
realizări profesionale deosebite, în intervalul dintre înscrierea în programul de studii universitare de
doctorat şi susţinerea publică a tezei, în reviste incluse în baze de date internaţionale sau
prezentate la conferințe interne sau internaționale.
Art.73. (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 acordul
conducătorului de doctorat, până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice.

(3) Teza de doctorat poate fi redactată și susținută în limba română sau într-o limbă de circulaţie
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internaţională, conform prevederilor din contractul de şcolarizare.
(4) Autorul tezei, respectiv studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat vor fi precizaţi pe
coperta tezei. Membrii comisiei de susținere publică a tezei de doctorat vor fi precizaţi pe
coperta tezei, conform Ghidului de elaborare a tezei de doctorat.
Art.74.
( 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 raspundere, privind originalitatea continutului 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.
Art.75. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei pentru respectarea standardelor de
calitate şi de etică profesională universitară, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit
prevederilor legale în vigoare.

4.2 Susținerea publică a tezei de doctorat
Art.76. Derularea procesului de susţinere publică 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.77. Criteriile de evaluare a tezei de doctorat urmăresc rezultatele cercetării prezentate în teză, obţinute
în cadrul programului de studii universitare de doctorat, în conformitate cu criteriile minimale definite
prin Procedura de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat.
Art.78. Susținerea publică a tezei de doctorat se desfășoară în fața Comisiei de doctorat, propusă de
conducătorul de doctorat, avizată de Consiliul Școlii Doctorale Finanțe și de Decanul Facultății de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori şi aprobată de CSUD.
Art.79. Susţinerea publică a tezei de doctorat include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea
membrilor comisiei de doctorat.
Art.80. (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de
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doctorat:
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”.
(2) La susţinerea publică a tezelor de doctorat, calificativele se acordă cu îndeplinirea criteriilor
minimale aprobate de CSUD.
Art.81. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale, după validarea tezei de
doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
(CNATDCU).
Art.82. Studiile doctorale în cadrul Școlii doctorale Finanțe, finalizate prin susținerea publică a tezei de
doctorat, asigură autorului tezei de doctorat conferirea de către A.S.E‐IOSUD a Diplomei de
doctor în domeniul FINANȚE.

Dispoziții finale
Art.83.Senatul A.S.E. aprobă anual tipul și cuantumul taxelor de școlarizare și al altor tarife pentru servicii
universitare.
Art.84. Pentru studenții ‐ doctoranzi înscriși la taxă nu se acordă scutiri și reduceri de taxe.

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului ASE din data de 08 februarie 2019.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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