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Hotărârea nr. 25/08.02.2019 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului Școlii doctorale Management 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 45/04.02.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului Școlii doctorale Management; 

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 Management, 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 al Şcolii Doctorale Management asigură cadrul general de referinţă privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Management (denumită în 
continuare SDMAN) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti - instituţie acreditată de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (denumită în continuare ASE–
IOSUD) şi se fundamentează pe reglementările prevăzute în Regulamentul ASE–IOSUD. 
Regulamentul SDMAN este elaborat cu respectarea Regulamentului instituțional de organizare şi desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat, aprobat în ședința Senat ASE din 13 decembrie 2017, cu modificările ulterioare și 
reglementările în vigoare.  
Regulamentul SDMAN se avizează prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat membri ai 
Şcolii Doctorale Management (SDMAN). 
 
Capitolul 1. Principii generale 

 
Art. 1.  

(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite de către ASE-
IOSUD, care permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor şi din Cadrul 
Naţional al Calificărilor.  

(2) În cadrul ASE, doctoratul este de tip ştiinţific 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. 

(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. 2.  La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau 
echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 1/2011, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de 
master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții 
studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului 
Educației Naționale ca fiind studii universitare de masterat. 

Art. 3. În cadrul SDMAN doctoratul este de tip ştiinţific şi reprezintă o formă avansată de învăţare prin cercetare, 
contribuind la dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul de specialitate Management, precum şi a 
unor competenţe transversale precizate în Regulamentul ASE–IOSUD. 

Art. 4. IOSUD-ASE organizează studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe sociale, ramurile de științe: 
Ştiinţe economice și Științe juridice, în următoarele domenii de studii universitare de doctorat:  

- domenii de doctorat din ramura Ştiinţe economice: Administrarea afacerilor, Cibernetică şi statistică, 
Contabilitate, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, 
Marketing; 

- domenii de doctorat din ramura Ştiinţe juridice: Drept. 
Art. 5. 

(1) 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. 

(2) 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 SDM, conducătorul de 
doctorat şi studentul-doctorand. 

(3) 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 exmatriculare, mai puțin în perioadele de întrerupere a studiilor. 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE MANAGEMENT 

       ȘCOALA DOCTORALĂ MANAGEMENT 
 

 
 

3 

(4) Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi de către ASE ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe 
perioadă determinată. Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii 
universitare de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care 
depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Capitolul 2. Organizarea anului universitar 
 

Art. 6. În cadrul SDMAN organizarea  anului universitar se realizează în condițiile prevăzute în Regulamentul ASE–
IOSUD. 

(1) Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind, de  regulă în medie, de 14 
săptămâni de pregătire individuală şi de elaborare a raportului de progres al cercetării, de documentare, 
cercetare şi valorificare a rezultatelor în reviste și conferințe științifice de prestigiu şi de participare la 
seminarii ştiinţifice şi cursuri. 

(2) La sfârșitul semestrului al doilea are loc evaluarea online şi orală a rapoartelor de progres al cercetării, 
alocându-se pentru aceasta două săptămâni. La sfârșitul fiecărui an universitar se organizează o sesiune 
de reprogramare, alocându-se pentru aceasta maximum o săptămână, în cadrul căreia pot fi susținute 
rapoartele de progres de către studenţii-doctoranzi care nu au obţinut calificativul admis sau cei care au 
absentat.  

(3) În structura anului universitar se prevăd vacanțe între semestre, de Crăciun, de Paști și alte zile libere legale 
nelucrătoare (Rusalii, Ziua Națională etc.).   

Art. 7. Graficul desfășurării activităților didactice se aprobă de ASE-IOSUD  și se face public înainte de începerea 
anului universitar. Pe parcursul anului universitar nu se organizează sesiuni suplimentare de evaluare și nu se 
pot susține evaluări în afara sesiunilor programate. 

 
Capitolul 3. Organizarea și funcționarea Școlii doctorale Management  
 
3.1. Organizarea și structura Școlii doctorale Management 
 
Art.8. Școala Doctorală Management (SDMAN) a fost constituită în conformitate cu prevederile Legii Educației 

Naționale nr.1/2011 și Codului Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011). 
Art.9. SDMAN funcționează în cadrul ASE-IOSUD. 
Art.10. SDMAN este constituită din totalitatea conducătorilor de doctorat din Facultatea de Management, Facultatea 

Administrație și Management Public și a conducătorilor afiliați conform legii. 
Art.11. În structura universității, SDMAN are rang de departament al Facultății de Management, cu misiunea de a 

organiza și desfășura studii universitare de doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat Management. 
Art.12. Școala doctorală este condusă de un Director și de Consiliul Școlii Doctorale (CSD). 

(1) Directorul Școlii doctorale este asimilat funcţiei de Director de Departament. CSD este asimilat Consiliului 
Departamentului. 

(2) CSD este alcătuit din 5 membri, după cum urmează: Directorul SDMAN; un conducător de doctorat din cadrul 
SDMAN; un student-doctorand; doi membri din afara școlii doctorale; 

(3) Ponderea conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală în cadrul CSD este stabilită de către Consiliul 
pentru Studii Universitare Doctorale (CSUD) din cadrul IOSUD-ASE; 

(4) Membrii CSD care sunt cadre didactice universitare, în ţară sau în străinătate, 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 acestui organism. 

(5) Membrii CSD se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Şcoala 
doctorală Management. 

(6) Mandatul CSD este de 5 ani. 
(7) Studenţii-doctoranzi membri ai CSD care finalizează studiile doctorale în timpul mandatului îşi încetează 

calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat. Studenţii-doctoranzi, membri 
ai CSD, care sunt exmatriculaţi sau întrerup studiile îşi încetează calitatea de membru al consiliului la data 
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emiterii deciziei de exmatriculare sau la data aprobării cererii de întrerupere a studiilor. 
(8) Consiliul Şcolii doctorale se întruneşte cel puţin de trei ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau 
a minimum unei treimi din numărul membrilor săi. 
(9) Principalele responsabilităţi și atribuții ale CSD sunt următoarele: 

a) elaborarea și revizuirea, prin consultarea opiniei tuturor conducătorilor de doctorat titulari, a 
Regulamentului SDMAN și a criteriilor, procedurilor şi standardelor prevăzute în acesta; 

b) stabilirea conținutului-cadru al programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 
c) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calității de membru al Şcolii doctorale unor conducători 

de doctorat, precum și stabilirea standardului minimal de performanță științifică în vederea 
fundamentării judicioase a acestor propuneri; 

d) asistarea CSUD în evaluarea periodică, la intervale de cinci ani, a activităţii conducătorilor de doctorat 
titulari, în baza procedurilor specifice elaborate de către CSUD și avizate de Senatul ASE; 

e) înmatricularea și exmatricularea studenților-doctoranzi la propunerea conducătorilor de doctorat 
membri ai SDMAN; 

f) verificarea îndeplinirii standardelor de calitate a tezelor de abilitare, propunerea componenţei comisiilor 
de abilitare în al cărui domeniu de doctorat dorește candidatul să fie abilitat și înaintarea acestora 
către CSUD; 

g) adoptarea deciziei 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.); 

h) adoptarea deciziei cu privire la schimbarea conducătorului de doctorat al unui student-doctorand în baza 
unor motive temeinice; 

i) medierea conflictelor care apar între conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi, respectiv între 
conducătorii de doctorat din cadrul SDMAN, iar în cazul nesoluționării acestora să solicite medierea din 
partea CSUD. 

j) implementarea procedurilor de evidențiere a rezultatelor cercetării doctorale în scopul evaluării tezelor de 
doctorat și al avizării lor în vederea susținerii publice; 

k) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare a programului de studii universitare de doctorat; 
l) avizarea componenţei comisiilor de susținere a tezelor de doctorat; 
m) asigurarea informării corecte și complete a publicului, în special a candidaților la programele de studii 

universitare de doctorat și a modalităților de valorificare a studiilor universitare de doctorat pe piața 
muncii, cu sprijinul logistic al Facultăţii de Management şi al CSUD; 

n) asigurarea informării corecte şi complete a membrilor SDMAN asupra informațiilor primite de la  CSUD-
ASE, implicit a celor privind admiterea doctoranzilor și procesul de alegere a membrilor CSD; 

o) asigurarea accesului studenţi lor-doctoranzi, cu sprijinul logistic al IOSUD ASE și a altor structuri din 
ASE, la resursele de cercetare, inclusiv la burse acordate de organizaţii interne şi internaţionale; 

p) adoptarea, cu sprijinul IOSUD ASE și a altor structuri din ASE, de modalităţi specifice de acţiune în 
vederea prevenirii abandonului şcolar, respectiv: consilierea s t u d e n t u l u i - doctorand, identificarea 
nevoilor studenților-doctoranzi și acționarea în vederea remedierii deficiențelor semnalate; 

q) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii 
doctorale; 

r)  alte atribuții specifice, în acord cu reglementările în vigoare. 
Art.13. Adunarea generală a membrilor SDMAN (AG-SDMAN) este principalul for deliberativ, format din totalitatea 

conducătorilor de doctorat, membri ai şcolii doctorale, care se întrunește ori de câte ori este necesar, la cererea 
Directorului SDMAN sau a minimum unei treimi din numărul membrilor săi. Toate hotărârile AG-SDMAN se 
adoptă prin vot deschis de către majoritatea simplă, cu excepția cazurilor în care este prevăzut altfel 

Art.14. Hotărârile AG-SDMAN sunt consemnate în Procesul-verbal de organizare a adunării și se referă, dar nu se 
limitează, la următoarele aspecte: 
(1) Organizarea alegerilor pentru desemnarea Directorului și a membrilor Consiliului SDMAN. Alegerea are 
loc prin vot universal, direct, secret și egal al membrilor SDMAN. 
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(2) Avizul asupra Regulamentului SDMAN prin vot universal, direct și egal al membrilor SDMAN. 
(3) Avizul de oportunitate cu privire la acordarea calității de membru al SDMAN, în baza luării în considerare 
a cel puțin următoarelor aspecte: 

a) Strategia Facultății de Management cu privire la orientarea și nivelul de performanță ale cercetării 
științifice; 

b) Respectarea normelor de etică morală și profesională, conform Regulamentului Comisiei de Etică 
şi Deontologie Profesională și a Codului de Etică şi deontologie profesională ale Academiei de 
Studii Economice din București. 

c) Alți indicatori de evaluare a activității științifice ca, spre exemplu: participarea la proiecte de 
cercetare; publicații în reviste și volume ale unor conferințe de prestigiu internaționale, conform 
criteriilor de abilitare în vigoare; etc. 

(4) Avizul de oportunitate cu privire la revocarea calității de membru al SDMAN. 
(5) 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. 

Art.15. La solicitarea Directorului SDMAN, AG-SDMAN poate adopta decizii şi apelând la votul membrilor SDMAN 
exprimat prin intermediul corespondenței electronice (e-mail) în legătură cu situații care necesită rezolvare 
urgentă. 

 
3.2. Membrii Școlii Doctorale 
 
Art.16. Membrii SDMAN din ASE-IOSUD sunt cadre didactice și de cercetare care au dobândit dreptul de a conduce 

doctorate, conform legii, precum și conducătorii afiliați, membri ai altor universități din consorțiu, ai unor 
institute de cercetare cu care s-au încheiat parteneriate, persoane care au obținut dreptul de conducere de 
doctorat în țări membre ale Uniunii Europene, conform metodologiilor privind recunoaşterea automată a calităţii 
de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările 
UE, SEE şi CE şi în universităţi de prestigiu ale lumii, potrivit  OMECS nr. 5921/2016  pentru aprobarea 
Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile 
organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în 
instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate 

Art.17. Pot deveni noi membri ai SDMAN cadrele didactice și cercetătorii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele 
două condiții: 
a. Îndeplinesc standardele minimale pentru a fi conducători de doctorat conform prevederilor legale în 
vigoare; 
b. Solicită și obțin avizul de oportunitate din partea AG-SDMAN, conform prevederilor art. 14(3) al 
prezentului Regulament şi obţin aprobarea Consiliului SDMAN şi a Senatului ASE. 

Art.18. 
(1) Consiliul SDMAN are obligaţia ca, în termen de 30 de zile lucrătoare, să se pronunțe cu privire la avizul de 

oportunitate cu privire la acordarea calităţii de membru al SDMAN 
(2) Cadrele didactice si de cercetare care nu au obținut avizul de oportunitate pot reaplica în vederea obținerii 

acestuia, dar nu mai devreme de un an calendaristic de la data primei solicitări 
Art.19. Revocarea dreptului unui membru de a activa în cadrul SDMAN se face: 

a) prin aprobarea avizului de oportunitate cu privire la revocarea calității de membru al SDMAN de 
către Senatul ASE. Avizul de oportunitate privind revocarea se adoptă prin votul majoritar al 
membrilor SDMAN, la propunerea CSD, ca urmare a constatării, de către organismele de specialitate 
(Comisia de etică a ASE, CNATDU, alte organisme precizate prin legislatie), a încălcării normelor legale 
privind atestatul de abilitare și a celor privind buna conduită în activitatea proprie de cercetare; 

b) prin solicitarea de revocare a calităţii de conducător de doctorat, depusă de către membrul şcolii 
doctorale. 
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Art. 20. În vederea asigurării funcţionalităţii şi sustenabilităţii activităţii SDMAN, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, toţi 
membrii SDMAN trebuie ca, la solicitarea Directorului acesteia, să furnizeze operativ toate informaţiile 
solicitate. 
 

3.3. Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare   
 
Art.21. Calitatea de conducător de doctorat se dobândeşte şi se menţine conform legii. 
Art.22. Un conducător de doctorat poate desfăşura 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 şcoală doctorală, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă. 

Art.23. Pentru a conduce doctorate organizate în carul SDMAN, 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 SDMAN. 

Art.24. 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, potrivit prevederilor 
Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 

Art.25.  
a ) Conducătorii de doctorat care au împlinit vârsta de pensionare și doresc să continue activitatea de conducere 
de doctorat pot îndruma activitatea noilor studenţi- doctoranzi până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
b) Cadrele didactice titulare, conducători de doctorat, care se pensionează pot să continue îndrumarea 
studenţilor doctoranzi aflaţi sub îndrumarea lor la data pensionării, până la susţinerea publică a tezelor de 
doctorat.  
c) În situaţia în care un conducător de doctorat titular nu doreşte sau se află în imposibilitatea de a-şi continua 
activitatea de conducător de doctorat, la propunerea şcolii doctorale din care face parte, CSUD aprobă 
realocarea studenţilor doctoranzi aflaţi sub îndrumare altor conducători de doctorat, în scopul finalizării în 
condiţii optime a tezelor de doctorat. 
d) Pentru conducătorii de doctorat care au peste 65 de ani programul de studii universitare de doctorat se 
organizează în cotutelă. 

Art.26. Profesorii universitari titulari conducători de doctorat care s-au pensionat pot desfăşura în continuare 
îndrumarea activităţii studenţilor-doctoranzi aflaţi sub coordonarea lor la data pensionării, până la susţinerea 
publică a tezelor de doctorat. În caz contrar, CSD va desemna un nou conducător de doctorat  din cadrul SDMAN. 

Art.27. Coordonarea activităţii studenților-doctoranzi poate fi efectuată sub tutela a doi coordonatori științifici, potrivit 
prevederilor legale în vigoare, în cadrul sistemului de studii universitare de doctorat în cotutelă. 

Art.28. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand, cu acordul primului 
conducător de doctorat și în condițiile prevăzute în Regulamentul instituțional de organizare și desfăşurare 
a studiilor universitare de doctorat. 

Art.29.  
(1) Conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul doctorand, constituie comisia de îndrumare a 

acestuia în conformitate cu prevederile Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor 
universitare de doctorat. 

(2) Membrii comisiei de îndrumare sunt cadre didactice cu competențe în ariile științifice specifice temei de 
doctorat. 

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 4. Desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 
 
4.1. Selecţia şi admiterea la programele de studii universitare de doctorat   
 
Art.31. Numărul de locuri şi temele propuse și scoase la concurs de către fiecare conducător de doctorat din cadrul 

SDMAN sunt avizate de către CSD și Consiliul Facultății de Management, urmând a fi avizate de către 
CSUD şi Consiliul de Administrație al ASE, apoi aprobate de Senatul ASE, cu şase luni înainte de organizarea 
concursului de admitere, conform art. 142, alin. 3 din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, pentru 
fiecare an universitar.  

Art.32. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs organizat, anual, de către ASE- IOSUD, 
prin şcolile doctorale, pentru fiecare loc la studiile de doctorat propus de conducătorul de doctorat, în 
conformitate cu reglementările proprii ale ASE-IOSUD. 

Art.33. 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. 

Art.34. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat revin în competenţa Comisiei centrale 
de admitere din cadrul CSUD și a Comisiei de admitere desemnate de SDMAN. 

Art.35. SDMAN asigură transparenţa procedurilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor şi garantează accesul la 
aceste informaţii, inclusiv prin publicare pe website-ul www.doctorat.ase.ro. 

Art.36. Directorul SDMAN răspunde pentru buna desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de 
doctorat organizate în cadrul Şcolii doctorale Management, precum şi pentru respectarea normelor de etică 
universitară şi a legislaţiei în vigoare. 

Art.37. 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 din străinătate, indiferent de anul absolvirii programului 
de masterat.  

 
4.2. Contractul de studii universitare de doctorat şi înmatricularea studenţilor-doctoranzi   
 
Art.38. După înmatricularea în anul I, biroul CSUD asigură încheierea contractului de studii universitare de doctorat 

cu fiecare student-doctorand, în condițiile precizate în Regulamentul instituțional de organizare și desfățurare 
a studiilor universitare de doctorat. 

Art.39. Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de către studentul-doctorand, conducătorul de 
doctorat, directorul SDMAN şi Rectorul ASE. 

Art.40. După emiterea deciziei de înmatriculare, persoana admisă dobândeşte 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. 
Obligaţiile şi drepturile studentului-doctorand sunt precizate în contractul de studii, în statutul studentului-
doctorand și în Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 

 
4.3. Finanţarea programelor de studii universitare de doctorat  
 
Art.41. 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, potrivit reglementărilor în vigoare. 
Art.42. Finanţarea de la buget pentru un student-doctorand la SDMAN are loc în conformitate cu prevederile condițiilor 

stipulate în Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 
Art.43.  

(1) Studenţii-doctoranzi pot beneficia de granturi doctorale pentru studiile universitare de doctorat, în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 

http://www.doctorat.ase.ro/
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(2) Studenții-doctoranzi pot beneficia de burse sociale sau alte forme de sprijin din partea ASE, în limita 
fondurilor disponibile și în conformitate cu Metodologia de acordare a burselor și altor forme de sprijin 
aprobată de Senatul ASE. 

 
Capitolul 5. Programul de doctorat Management: competenţe asigurate, structură, 

conţinut și evaluare 
 
5.1. Competenţele asigurate de programul de studii universitare de doctorat 
 
Art.44.  

(1) In cadrul SDMAN programul de studii universitare de doctorat, prin activitățile și disciplinele destinate 
pregătirii științifice a studenţilor-doctoranzi, asigură formarea de abilități și competenţe profesionale (de 
conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniul de studii universitare de doctorat Management, precum şi a 
unor competenţe transversale. 

(2) Competențe profesionale ale domeniului sunt: 
- Identificarea, analiza si interpretarea într-o viziune integratoare a elementelor complexe care definesc in 
integralitate domeniul managerial si domeniul inovarii, în vederea elaborarii, implementarii şi evaluarii 
strategiilor şi politicilor organizaţionale, in perspectiva obținerii avantajului competitiv. 
- Utilizarea critic-constructivă a instrumentarului complex de investigare și analiză a domeniului micro și 
macroeconomic pentru utilizarea tehnicilor, metodelor și instrumentelor specific de adoptare a deciziilor. 
- Cunoașterea detaliata și înțelegerea aprofundata a elementelor componente ale sistemului managerial 
pentru diverse tipuri de organizații, în perspectiva proiectării și/sau reproiectării acestuia, ținând cont de 
particularitățile specifice generate de diferitele domenii de activitate, zone geografico-culturale etc. 

(3) Competențe transversale ale domeniului sunt: 
- Identificarea, conștientizarea și analiza nevoilor proprii de formare precum și valorizarea oportunităților de 
formare continua, pe baza utilizarii tehnicilor moderne de documentare și de învățare 
- Cultivarea și dezvoltarea abilităților de leader in echipe de lucru plurispecializate şi aplicarea de tehnici de 
comunicare şi muncă eficientă în cadrul acestora 
 

5.2. Structura şi conţinutul programului de studii universitare de doctorat   
 
Art.45.  

(1) Structura și conținutul programului de studii universitare de doctorat al SDMAN se bazează pe prevederile 
Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 

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

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul 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. 

Art.46.  
(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.  
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(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. 

Art.47. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de cercetare ştiinţifică 
al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat. 

Art.48. Activitatea individuală de cercetare a studentului-doctorand este monitorizată de către Comisia de îndrumare 
ale cărei atribuții sunt stabilite de către CSUD. 

Art. 49.  
(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate să includă: 

a) cursuri sau programe speciale de studii universitare avansate, organizate de CSUD și de Școala 
Doctorală Management sau alte Școli doctorale din ASE prevăzute în planuri de învățământ anuale; 

b) frecventarea a 3-5 discipline din planurile de învăţământ aferente programelor de studii universitare 
demasterat din cadrul ASE; 

c) alte activităţi stabilite de către conducătorul de doctorat. 
(2) În programul de pregătire bazat pe studii universitare se includ minimum trei discipline relevante pentru 

pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor. 
(3) În programul de pregătire bazat pe studii universitare există cel puțin o disciplină dedicată eticii în 

cercetarea științifică și proprietății intelectuale sau între disciplinele incluse există tematici bine delimitate 
pe aceste subiecte. 

Art 50.  
(1) Cursurile organizate de SDMAN în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

vizează „rezultatele învățării” și precizează competențele pe care studenții doctoranzi ar trebui să le 
dobândească după parcurgerea fiecărei discipline. 

(2) Cursurile organizate de Școala Doctorală Management sunt susținute de cadre didactice ce au calitatea 
de conducător de doctorat, profesor sau conferențiar universitar cu expertiză în domeniul 
disciplinelor predate. 

(3) La disciplinele care conțin capitole strict specializate titularul de curs poate invita alte cadre didactice sau 
specialiști din afara sistemelor de învățământ superior și cercetare. 

Art.51. 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.52.  
(1) Programul individual de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza planului individual de doctorat (PID), 

sub coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare. 
(2) Programul individual de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul ASE sau în instituţii de cercetare 

cu recunoaştere internă sau internaţională. 
 

5.3.  Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi în cadrul programului individual de cercetare 
 
Art.53. 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.54. Evaluarea activității studenților-doctoranzi se face pe baza criteriilor aprobate de CSUD și precizate în 
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 

 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE MANAGEMENT 

       ȘCOALA DOCTORALĂ MANAGEMENT 
 

 
 

10 

Art.55.  
(1) În procesul evaluării activităţii studentului-doctorand se va respecta etica ştiinţifică şi deontologia profesională 

şi universitară. 
(2) Conducatorul de doctorat are responsabilitatea de a-l informa pe studentul-doctorand cu privire la etica 

știintifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor 
deontologice, la redactarea tezei de doctorat. 

Art.56. 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 6. Finalizarea studiilor universitare de doctorat 

 
Art.57. 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.58.  

(1) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand împreună cu conducătorul de 
doctorat, în conformitate cu reglementările adoptate de CSUD.  

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

(3) 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.59.  
(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) Este interzisa orice forma de frauda intelectuală: plagiatul total sau parțial, și „fabricarea” rezultatelor 

cercetărilor. 
(3) Teza de doctorat este o lucrare originala, fiind obligatorie mentionarea sursei pentru orice material preluat. 
(4) 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. 

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

Art.61. Tezele de doctorat, împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi trebuie redactate şi în format 
digital. 

Art.62. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu 
prevederile legii. 

Art.63. Derularea procesului de susţinere a tezei de doctorat se realizează conform Procedurii de evaluare şi susţinere 
a tezei de doctorat, afişată pe website-ul www.doctorat.ase.ro. 

Art.64. SDMAN apelează la un număr semnificativ de referenți științifici externi în comisiile de susținere publică a 
tezelor de doctorat. 

Art.65. Ca urmare a finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul SDMAN, IOSUD-ASE conferă diplomă şi titlul 
de Doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea acestui titlu se menţionează, în mod expres, 
domeniul de studii universitare de doctorat Management. 

Art 66. Sub coordonarea şi în strânsă colaborare cu IOSUD-ASE, SDMAN are obligaţia de a facilita existenţa unor 
mecanisme adecvate de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi a titlului de doctor în ştiinţe 
economice obţinut în alte state, în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

http://www.doctorat.ase.ro/
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Capitolul 7. Dispoziţii tranzitorii și finale 

 
 
Art. 67. Revizuirea prezentului regulament se va face în conditiile modificarii cadrului legislativ actual, a prevederilor 

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat și a altor proceduri 
referitoare la programul de doctorat.  

 

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

 
 
 
Președinte Senat,       Rector, 
Prof. univ. dr. Pavel Năstase      Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 
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