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Hotărârea nr. 134/30.07.2021 
cu privire la aprobarea  

modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din 

București 
 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 300/21.07.2021 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din 
București; 

În conformitate cu prevederile art. 172 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, ale art. 38 pct.15 lit. a) din Carta ASE, ale art. 3 pct.15 lit. a) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București, 
conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 

Consiliul Pentru Studii Universitare de Doctorat 
 

 

Anexă la HS nr. 134/30.07.2021 

REGULAMENT  
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  

PROGRAMELOR POSTDOCTORALE DE CERCETARE  
AVANSATĂ ÎN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN 

BUCUREȘTI  
 

Capitolul I. Prevederi generale 

 
Art. 1. Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt destinate dezvoltării profesionale a 

personalului didactic și de cercetare în context interdisciplinar și competitiv.   

  
Art. 2. Programele postdoctorale de cercetare avansată se organizează și se desfășoară în IOSUD ASE în 

cadrul Școlii postdoctorale, sub coordonarea CSUD, ca program de studii postuniversitare după 
finalizarea ciclului al – III – lea de studii universitare – studiile doctorale, în condițiile legii.   

  
Art. 3. În Academia de Studii Economice din București (în continuare ASE) se susține cercetarea 

științifică și dezvoltarea resurselor umane prin organizarea și desfășurarea programelor 
postdoctorale de cercetare avansată.   

  
Art. 4. (1) Finanțarea programele postdoctorale de cercetare avansată se asigură de către Academia de 

Studii Economice din venituri proprii sau din surse atrase cum ar fi: alocări bugetare, taxe de 
școlarizare în lei sau în valută (CPV), proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite 
de institute de cercetare, fundații, ONG - uri, etc.   

(2)Academia de Studii Economice din București susține financiar programele postdoctorale de 
cercetare avansată, în limita resurselor disponibile. Numărul locurilor se aprobă anual de către 
Senatul ASE la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de Administrație al ASE.  

  

Capitolul II. Admiterea și durata programelor postdoctorale de cercetare avansată 

 

 Art. 5. (1) Accesul la programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin concurs de admitere.  

(2) Academia de Studii Economice organizează concurs de admitere la programele 
postdoctorale de cercetare avansată în domeniul fundamental Științe Sociale, ramurile de științe 
Științe Economice și Științe Juridice.  

(3) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este de competența CSUD, care 
elaborează Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile postdoctorale.  

(4) Metodologia și graficul concursului de admitere sunt aprobate anual de către Senatul ASE 
la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de Administrație al ASE.  
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(5) Concursul de admitere se desfășoară în două etape:   

a) Etapa I: evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității candidatului; componența 
dosarului de candidatură este prezentată în Metodologia privind organizarea și 
desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată;   

b) Etapa a-II-a: susținerea unui proiect de cercetare științifică în fața unei comisii constituite 
prin decizia rectorului. Tema de cercetare științifică trebuie să fie de interes pentru 
domeniul fundamental Științe Sociale, ramurile de științe Științe Economice și Științe 
juridice și ASE. Temele proiectelor de cercetare științifică sunt propuse de către Școlile 
doctorale, avizate de CSUD și validate de Consiliul de Administrație. Structura 
proiectului este prezentată în Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii 
la programele postdoctorale de cercetare avansată;   

(6)  Comisia de evaluare va fi formată din cadre didactice și cercetători din ASE și din instituții 
partenere cu experienţă relevantă în cercetarea științifică din domeniu.   
(7)  Comisia de evaluare stabilește punctajul obținut de fiecare candidat în baza unei grile de 
evaluare stabilită prin intermediul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii 
la programele postdoctorale de cercetare avansată și întocmește clasamentul în funcție de 
acesta, după evaluarea dosarului de concurs și susținerea proiectului de cercetare științifică.   
(8)  Durata studiilor postdoctorale este de 24 luni.   
(9)  Candidații declarați admiși devin cercetători postdoctoranzi și vor fi înmatriculați la Școala 
postdoctorală a ASE. Fiecare candidat admis va fi îndrumat de un mentor, cadru didactic 
conducător de doctorat, titular/asociat Școlilor doctorale din cadrul ASE.   
(10) Cercetătorii postdoctoranzi vor semna un contract de cercetare cu ASE, prin care îşi vor 
asuma:   

a) desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului de cercetare conform graficului de 
cercetare asumat;   

b) participarea la activitățile organizate de Școala postdoctorală și ASE în domeniul 
cercetării științifice și diseminării acesteia;   

c) realizarea rezultatelor minime de performanţă impuse conform capitolului IV din  
prezentul regulament.  

(11)  Prin contractul de cercetare se stabilesc drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorilor 
postdoctoranzi, mentorilor, precum şi ASE-IOSUD, prin intermediul Școlii postdoctorale.  
(12)  La finalul celor 2 ani ai programului de studii universitare de postdoctorat, în cazul în 
care mentorul și cercetătorul postdoctorand constată că cercetarea este deosebit de 
complexă, durata programului poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, la propunerea mentorului, cu 
avizul CSUD și cu aprobarea Senatului ASE, în limita fondurilor disponibile.  
(13)  Din motive temeinice (cauze medicale, maternitate, concediu postnatal, cauze 
profesionale, etc.) studiile universitare de post-doctorat se pot întrerupe pentru o perioadă de 
maxim un an universitar, pe parcursul programului de studii de doi ani, în baza cererii depuse 
de studentul-postdoctorand la Biroul CSUD, avizată de mentor, de Consiliul Școlii doctorale și 
aprobată de către CSUD. 
(14) Solicitarea de întrerupere sau cea de prelungire a studiilor universitare de post-doctorat se 
poate face înaintea începerii semestrului universitar. 
(15) În perioadele de întrerupere a studiilor de post-doctorat calitatea de cercetător post-
doctorand se suspendă.  
(16) Prelungirea prevăzută la alin (12) și întreruperea prevăzută la alin.(13) se stabilesc prin act 
adiţional la contractul de studii universitare de post-doctorat. Revenirea în cadrul programului 
de pregătire post-doctorală presupune, de asemenea, încheierea unui act adițional la contractul 
de studii. 
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Capitolul III. Criterii de eligibilitate 
 
Art. 6. Pentru înscrierea la concursul de admitere organizat pentru programele postdoctorale de cercetare 

avansată, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  
a) să fie deținători ai titlului de doctor în știință în domeniul pentru care se organizează concurs 

de admitere;   
b) titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de 

admitere; (se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale 
prin care este confirmată obţinerea titlului de doctor de către candidat și în care este stipulat 
și numele acestuia).   

  

 

Capitolul IV. Rezultate minime de performanță impuse 

 

Art. 7. (1) Rezultatele minime, care trebuie realizate până la finalizarea studiilor, de către fiecare 
cercetător postdoctorand sunt: 

a) 4 (patru) rapoarte științifice (câte un raport pentru fiecare semestru);   
b) o lucrare de sinteză privind cercetarea și rezultatele obținute;   
c) participarea cu lucrări prezentate (oral/poster) la cel puțin 3 (trei) conferințe/congrese 

științifice, dintre care 1 (una) indexată Web of Science;   
d) cel puțin un articol publicat/acceptat pentru publicare într-o revistă de specialitate 

indexată Web of Science, încadrată în zona roșie/zona galbenă/zona gri (conform 
UEFISCDI), sau cel puțin 2 (două) articole publicate/acceptate spre publicare  într-o 
revistă de specialitate indexată Web of Science (fără indicatori scientometrici).   

e) cel puțin 3 (trei) articole publicate în reviste indexate în cel puțin trei baze de date 
internaționale;   

(2)  Rapoartele științifice semestriale trebuie avizate de către mentorul asociat fiecărui 
cercetător postdoctorand, urmărindu-se realizarea rezultatelor de performanță asumate.  

  

 

Capitolul V. Finalizarea studiilor postdoctorale 

 
Art. 8  (1) Fiecare cercetător postdoctorand va elabora o lucrare finală privind cercetarea și rezultatele 

obținute. 

(2) Lucrarea finală se susține în cadrul Școlii postdoctorale ASE, în fața unei comisii constituite 
la propunerea CSUD și avizată de rectorul ASE.  

(3) La finalizarea programului postdoctoral IOSUD acordă un atestat de studii postdoctorale.  
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Capitolul VI. Dispoziții tranzitorii și finale  

 

Art. 9. (1) Calitatea de cercetător postdoctorand se menține pe toată durata studiilor, cu condiția 
îndeplinirii tuturor cerințelor și prevederilor contractuale, CSUD având obligația urmăririi 
îndeplinirii acestor cerințe;  

(2) Neîndeplinirea activităților cuprinse în proiectul de cercetare acceptat conduce la pierderea 
calității de cercetător postdoctorand și a sprijinului financiar în cazul în care este bursier;   

(3) În cazul în care cercetătorul postdoctorand, care a fost școlarizat în baza taxei de 
școlarizare/CPV, nu și-a îndeplinit prevederile din contract privind implementarea proiectului și 
a performanțelor profesionale asumate, sumele achitate nu se restituie acestuia.   

  
Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din București 
din 30 iulie 2020 și modificat în ședința sa din 15 februarie 2021 și din 30 iulie 2021.   
 

Președinte Senat,            Rector,   

Prof.univ.dr. Dumitru MIRON        Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR   
 


