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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 
 

  Art. 1.  (1) Prezentul regulament stabilește cadrul general privind organizarea și 
desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Ingineria 
Resurselor Vegetale și Animale, în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” 
din Timişoara. 

 (2)  Regulamentul se aplică studenţilor – doctoranzi, personalului şi tuturor 
structurilor administrative implicate în procesul de  organizare și desfășurare a 
doctoratului din cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale.  

(3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 
documentelor din prezentul regulament. 

 
CAP. II. SCOP 
 
Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a stabili reguli unitare 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii 
Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale din cadrul Universității de Ştiinţele 
Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 
                                 

CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 
 

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele definiții: 
 

A) DEFINITII: 
 

 Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – 
instituţia care are dreptul de a organiza programe universitare de 
doctorat; este unitatea funcţională care gestionează programele de 
studii universitare de doctorat oferite de I.O.S.U.D. -U.S.V.T.; 

 Student doctorand – studentul înmatriculat în programul de studii 
universitare de doctorat; 

 Şcoala doctorală – o structură organizatorică şi administrativă 
constituită în cadrul I.O.S.U.D. – U.S.V.T.şi care oferă sprijinul 
necesar pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat într-o 
anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară; 

 Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – funcţionează 
ca structură de conducere managerială, administrativă şi profesională 
distinctă în cadrul IOSUD - USVT; 

 Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 
Certificatelor Universitare – este un organism consultativ al 
Ministerului Educației, care își desfăşoară activitatea în baza 
prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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 Consiliul Şcolii Doctorale – funcţionează ca structură de conducere 
managerială, administrativă şi profesională distinctă în cadrul Şcolii 
Doctorale; 

 Studiile universitare de doctorat - reprezintă cel de-al treilea ciclu 
al studiilor universitare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea 
resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile 
de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea, 
prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o 
experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei 
de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;  

 Teza de doctorat - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un 
student doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie 
legală pentru obţinerea titlului de doctor; 

 Plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, 
inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, 
date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere 
scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona 
acest lucru şi fără a face trimitere la sursele de origine. 

 
B) ABREVIERI: 

 
 U.S.V.T. – Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din 

Timişoara; 
 I.O.S.U.D – Instituție organizatoare de studii universitare de 

doctorat; 
 M.E. – Ministerul Educației; 
 M.E.N – Ministerul Educației Naționale; 
 S.D.I.R.V.A – Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și  

Animale; 
 CEC – Cadrul European al Calificărilor; 
 C.S.U.D – Consiliul pentru studiile universitare de doctorat; 
 C.N.A.T.D.C.U. – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor si Certificatelor Universitare; 
 C.S.D.I.R.V.A – Consiliul Şcolii Doctorale Ingineria Resurselor 

Vegetale şi Animale; 
 CSD – Consiliul Școlii Doctorale; 
 CNCS –  Consiliul Național al Cercetării Științifice; 
 ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior; 
 PPSUA – Program de Pregătire bazat pe Studii Universitare 

Avansate. 
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CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE 
 

Art. 4. Legislaţie primară 
 

  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

  Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
  H.G. nr. 681/29.06.2011  privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat; 
  Ordinul M.E.N. nr. 4982 /05.09.2013 privind activitatea de 

conducere de doctorat; 
  Ordinul M.E. 3651/12.04.2021, privind Metodologia de evaluare a 

studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, 
standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare. 
 

Art. 5. Legislaţie secundară 
 

 Carta U.S.V.T.; 
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat : COD USVT – R075; 
 Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de Administrație. 

 
CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 

 
CAP. V.1. I.O.S.U.D., C.S.U.D., ŞCOALA DOCTORALĂ 

 
Art. 6. (1) Prezentul regulament, constituie cadrul care reglementează 

organizarea şi implementarea programelor de studii universitare de doctorat la ŞCOALA 
DOCTORALĂ INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE din cadrul 
I.O.S.U.D. – U.S.V.T.  

 (2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară 
în cadrul I.O.S.U.D.- U.S.V.T. numai prin şcolile sale doctorale. 

  (3) Doctoratul în cadrul I.O.S.U.D. – U.S.V.T., reprezintă al III-lea ciclu de studii 
universitare, se bazează pe cercetarea ştiinţifică avansată având ca finalitate dezvoltarea 
cunoaşterii prin cercetarea ştiinţifică originală și permit dobândirea unei calificări de nivel 8 
din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor.  

  (4) Regulamentul Şcolii Doctorale Ingineria resurselor vegetale şi animale este 
elaborat de către Consiliul Şcolii Doctorale Ingineria resurselor vegetale şi animale, 
aprobat de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Senatul U.S.V.T. şi 
stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii specifice referitoare la: 
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a) acceptarea de noi membri şi/sau retragerea calităţii de conducător de doctorat;  
b) mecanismul decizional, structura şi conţinutul programului de pregătire bazată pe 

studii universitare avansate; 
c) procedura de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student – 

doctorand şi modul de mediere a conflictelor; 
d) condiţiile în care se poate întrerupe un program de doctorat; 
e) asigurarea accesului la resursele de cercetare; 
f) obligaţiile şi drepturile studenţilor doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat;  
g) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului. 
 
 Art. 7. (1) Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara  este 

Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.S.U.D.), condusă de către Consiliul pentru 
Studiile Universitare de Doctorat, denumită în continuare C.S.U.D., acreditat şi care are 
în componenţă şcolile doctorale: Ingineria resurselor vegetale şi animale, denumită în 
continuare S.D.I.R.V.A. şi Medicină veterinară. 

 (2) I.O.S.U.D. –U.S.V.T. oferă sprijinul instituţional, administrativ şi logistic şcolilor 
doctorale subordonate şi poate acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru 
efectuarea de stagii în ţară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat. 

 (3) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată de către şcolile 
doctorale şi prin: 

 a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către 
Consiliul Şcolii Doctorale Ingineria resurselor vegetale şi animale, denumit în 
continuare C.S.D.I.R.V.A. 

 b) cercetări doctorale în cotutelă; 
 c) schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate 

cu universităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 
 d) participarea la consorţii naţionale şi internaţionale, având drept scop 

includerea temelor de cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice naţionale 
sau internaţionale. 

 
 Art. 8. (1) Şcoala Doctorală Ingineria resurselor vegetale şi animale din 

cadrul I.O.S.U.D. –U.S.V.T. a fost constituită la propunerea facultăților  Consiliului pentru 
Studiile Universitare de Doctorat şi aprobată de către Senatul U.S.V.T. prin hotărârea nr. 
3210 la data de 18.05.2012 şi este condusă de un director al şcolii doctorale şi de 
consiliul şcolii doctorale ales prin vot secret de majoritatea absolută a membrilor 
şcolii doctorale. 

 (2) Consiliul şcolii doctorale se alege prin vot universal, direct, secret şi egal al 
conducătorilor de doctorat şi respectiv al studenţilor – doctoranzi din şcoala respectivă şi 
este condus de către directorul şcolii doctorale care, conform legii, este membru de 
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drept în acest consiliu Din componența CSD IRVA, pe lângă directorul școlii doctorale 
mai fac parte cinci conducători de doctorat din cadrul IOSUD sau din afara acesteia și 
doi studenți doctoranzi.  

 (3)  Mandatul Consiliului S.D.I.R.V.A. este de 5 ani. 
 (4) Studenţii-doctoranzi, membri ai C.S.D.I.R.V.A. care îşi finalizează studiile 

doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la 
data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(5) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului şcolii doctorale se 
organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea 
mandatului Consiliului şcolii doctorale. 
  

Art. 9. (1) Consiliul şcolii doctorale are, ca principale atribuţii, următoarele: 
a) elaborează regulamentul şcolii doctorale, în concordanţă cu regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat pe I.O.S.U.D. – 
U.S.V.T.; 

b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii 
doctorale unor conducători de doctorat (prin procedura de avizare) în 
conformitate cu standardele minimale de performanţă ştiinţifică în vederea 
aplicării obiective a acestor proceduri; 

c) decide schimbarea conducătorului de doctorat; 
d) aprobă înmatricularea sau, după caz, exmatricularea studenţilor doctoranzi la 

propunerea conducătorilor de doctorat din cadrul scolii doctorale; 
e) avizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii 

doctorale; 
f) asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat şi 

asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării 
/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale; 

g) implementează proceduri de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale în 
scopul evaluării tezelor de doctorat şi al avizării lor în vederea susţinerii 
publice; 

h) asigură informarea corectă şi completă a publicului şi în special a candidaţilor 
la programele de studii universitare de doctorat asupra admiterii, a direcțiilor 
de cercetare şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetării, precum şi a 
rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat. 

 
Art. 10. (1) Directorul scolii doctorale asigură conducerea operativă a şcolii şi 

reprezintă şcoala doctorală în relaţia cu C.S.U.D. 
(2)  Atribuţiile directorului şcolii doctorale sunt, în principal, următoarele: 
a) conduce şedinţele consiliului şcolii doctorale; 
b) coordonează activitatea de elaborare a regulamentului şcolii doctorale, 

analizează forma finală a proiectului şi o prezintă spre aprobare C.S.U.D. şi 
senatului universităţii; 
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c) conduce activităţile de organizare, desfăşurare şi administrare a programelor 
de studii universitare de doctorat din sfera sa de competenţă, în concordanţă 
cu regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 
doctorat al I.O.S.U.D. – U.S.V.T.; 

d) propune consiliului conţinutul programului de studii universitare de doctorat şi 
le aprobă pe baza deciziei consiliului; 

e) identifică procedurile optime de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale 
în scopul evaluării tezelor de doctorat şi a avizării lor în vederea susţinerii 
publice şi conduce activitatea de implementare a lor, pe baza aprobării 
consiliului; 

f) conduce activităţile de evaluare internă a programelor de studii  universitare 
de doctorat, pe baza măsurilor organizatorice stabilite de consiliu; 

g) prezintă consiliului măsurile întreprinse pentru informarea corectă şi completă 
a publicului, şi în special a candidaţilor la programele de studii universitare de 
doctorat asupra admiterii, a conţinutului programelor de studii şi a criteriilor 
de evaluare a rezultatelor cercetării, precum şi a rezultatelor programelor de 
studii universitare de doctorat. 

 
 Art. 11. (1) În structura U.S.V.T. , S.D.I.R.V.A. are un rang egal cu cel al unui 

departament şi poate organiza centre sau laboratoare de cercetare, care funcţionează ca 
unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul instituţiei de învăţământ superior, potrivit 
prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) şi art. 134 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011. 

(2) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul S.D.I.R.V.A. şi cuprind toate cadrele 
didactice, cercetătorii şi doctoranzii care activează în cadrul şcolii doctorale la acel 
moment. Statele de funcţii ale şcolii doctorale pot conţine şi posturi vacante sau cumul. 

(3) SDIRVA poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi 
personal nedidactic, în condiţiile legii. 

(4) Şcolile doctorale împreună cu conducătorii de doctorat au obligaţia de a 
informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară 
şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv: 

a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de 
doctorat; 

b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. 
(5) S.D. I.R.V.A. şi I.O.S.U.D. – U.S.V.T. iau măsuri pentru prevenirea şi 

sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, 
conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei, precum şi a legislaţiei 
în vigoare. 
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CAP.V.2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 
DE DOCTORAT 

 
CAP.V.2.1. CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Art. 12. (1) Drepturile şi obligaţiile care revin studenţilor-doctoranzi, 

conducătorilor de doctorat, precum şi I.O.S.U.D., prin intermediul şcolilor doctorale, 
sunt stabilite prin contractul de studii universitare de doctorat. 

(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de 
către şcoala doctorală, este avizat de consiliul şcolilor doctorale şi este aprobat de către 
CSUD. 

(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-
doctorand în parte, în urma negocierii şi este semnat de studentul-doctorand, 
conducătorul de doctorat, directorul şcolii doctorale, consilierul juridic, directorul 
economic şi reprezentantul instituţiei care reprezintă legal I.O.S.U.D. – U.S.V.T.  

(4) Desfăşurarea de activităţi didactice de către studentul-doctorand nu trebuie 
să afecteze în mod negativ timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral 
având în vedere că doctoratul reprezintă în primul rând o experienţă profesională de 
cercetare. 

 
Art. 13. Contractul de studii universitare de doctorat va cuprinde următoarele 

informaţii: 
a) date de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat; 
b) date despre I.O.S.U.D. şi şcoala doctorală; 
c) tema de cercetare aleasă; 

      d) cuantumul lunar al bursei, după caz; 
e) cuantumul taxei de studiu, după caz; 
f) limba în care se redactează şi se va susţine teza de doctorat – limba română, limba 

unei minorităţi naţionale sau o limbă de circulaţie internaţională;  
g) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 
h) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;  
i) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul doctorand se angajează să le 

desfăşoare şi perioada în care se desfăşoară acestea.  
 

Art. 14. (1) Conflictele student-doctorand / S.D.I.R.V.A., se mediază de către 
C.S.U.D.-U.S.V.T. 

(2) Conflictele student-doctorand / conducător de doctorat, se mediază de către 
C.S.D.I.R.V.A., după caz, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este 
mediat de către C.S.U.D.-U.S.V.T. 
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CAP.V.2.2. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT ŞI COMISIA DE ÎNDRUMARE 
 

Art. 15. (1) Pot fi conducători de doctorat, membrii S.D.I.R.V.A., care au obţinut 
dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi persoanele care dobândesc acest drept potrivit 
prevederilor art. 166 din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011 şi care au contract de 
muncă cu U.S.V.T. 

(2) În cadrul IOSUD – U.S.V.T. dreptul de a desfăşura activitatea de conducere 
de doctorat se acordă numai în domeniul pentru care s-a conferit această calitate. 

 
Art. 16. Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi la 5 ani, rezultatele evaluării fiind 

publice, prin proceduri de evaluare stabilite prin ordinul ministrului educaţiei la 
propunerea C.N.A.T.D.C.U. şi vizează, în principal, aspectele legate de:  

a) calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus de conducătorul de 
doctorat,  

b) impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestui grup la nivel internaţional, 
respectiv naţional în cazul domeniilor cu specific românesc. 

 
Art. 17. (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, 

putând exista situaţiile:  
a) îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui 

conducător de doctorat dintr-o altă ţară;  
b) îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituţii diferite din 

România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate; 
c) în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au 

specializări/domenii diferite de studiu;  
d) unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, conform 

prevederilor art.162 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat 
principal din cadrul S.D.I.R.V.A., iar studentul-doctorand este contabilizat integral la 
conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare şi 
cercetare a acestuia. 

(3) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenţi 
doctoranzi aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. 

 
 Art. 18. (1) La cererea motivată a studentului-doctorand, C.S.D.I.R.V.A. poate 

decide schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea 
obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care 
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vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 
 (2) C.S.D.I.R.V.A. va desemna un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la 

alin. (1), precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de 
doctorat.  

 (3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, C.S.D.I.R.V.A. vor avea în 
vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de 
doctorat.  

 
 Art. 19. (1) Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand din cadrul 

S.D.I.R.V.A. va fi sprijinit de o comisie de îndrumare, care va fi formată din alţi 3 
membri, care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, 
din alte persoane afiliate S.D.I.R.V.A. sau din alte cadre didactice şi de cercetare 
valoroase, neafiliate şcolii doctorale. 

(2) Componenţa comisiei de îndrumare se va stabili de către conducătorul 
de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand. 

 
Art. 20. (1) Activitatea conducătorilor de doctorat se normează şi este remunerată în 

conformitate cu prevederile legii în vigoare. 
(2) Activitatea membrilor comisiilor de doctorat şi a membrilor comisiilor de 

îndrumare se normează şi este remunerată în conformitate cu prevederile legii în vigoare şi 
cu hotărârile structurilor de conducere ale instituţiei. 

 
Art. 21. (1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din 
regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă. 

(2) Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi:  
a. să îndrume şi să evalueze activitatea studentului-doctorand în cadrul 

programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei 
profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii 
universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale 
studentului-doctorand; 

b. să propună comisia de doctorat şi comisia de îndrumare a studentului - 
doctorand; 

c. să refuze îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este 
pus fără voia sa  într-un conflict de interese; 

d. să solicite şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un 
student-doctorand; 

e. să selecteze candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub 
îndrumarea sa şi să propună înmatricularea studentului-doctorand; 
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f. să solicite şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru 
fiecare poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 

g. să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand 
trebuie să participe, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

h. să fie remunerat  pentru activitatea de îndrumare a studenţilor – 
doctoranzi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

i. dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 
j. dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, în conformitate cu 

metodologia specifică procesului de evaluare; 
k. dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în 

evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă. 
(3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 

a. să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a 
fiecărui student-doctorand; 

b. să propună temele de cercetare; 
c. să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura studentului – 

doctorand condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze 
şansele finalizării programului de doctorat; 

d. să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor - 
doctoranzi în cercetarea pe care o realizează; 

e. să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a 
fiecărui student-doctorand; 

f. să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 
g. să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor – 

doctoranzi; 
h. să respecte normele de conduită etică şi profesională; 
i. să respecte standardele de calitate; 
j. să informeze studentul –doctorand cu privire la etica ştiinţifică, 

profesională şi universitară şi să verifice respectarea acesteia; 
k. să analizeze rapoartele/referatele ştiinţifice ale studentului – 

doctorand şi să permită susţinerea acestora numai dacă apreciază 
că au un conţinut ştiinţific consistent, axat pe problematica tezei sale 
de doctorat; 

l. să urmărească şi să respecte prevederile contractului de studii 
universitare de doctorat; 

m. să propună şcolii doctorale exmatricularea studentului - doctorand în 
cazul în care nu respectă obligaţiile aferente programului de doctorat 
şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract; 
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n. orice alte obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, carta 
universitară, precum şi din regulamentele interne ale IOSUD – 
U.S.V.T. 

 
Art. 22. (1) Pe lângă conducătorii de doctorat, unei şcoli doctorale i se pot afilia 

şi alţi cercetători sau cadre didactice, implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau predare în 
cadrul şcolii doctorale, din cadrul instituţiilor componente ale I.O.S.U.D. – U.S.V.T. sau 
din cadrul altor instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate. 

(2) Pentru a deveni membri sau afiliaţi ai şcolii doctorale, conducătorii de 
doctorat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să solicite în scris CSD-ului și rectorului cooptarea sa ca membru al şcolii 
doctorale 

b) să aibă dreptul de a conduce doctorate în domeniile Agronomie, Biotehnologii, 
Horticultură, Zootehnie, Ingineria produselor alimentare, conform legislaţiei 
şi reglementărilor C.N.A.T.D.C.U. în vigoare; 

c) să nu-i fi fost retrasă calitatea de membru sau afiliat al altei şcoli doctorale. 
 (3) Îndeplinirea condiţiilor specificate la alin (2), vor rezulta din conţinutul 

dosarului prezentat de candidat. 
 

Art. 23. Retragerea calităţii de membru al Școlii Doctorale IRVA a unui 
conducător de doctorat, se face la propunerea unei Comisii de analiză propusă de 
CSUD, care va evalua întreaga activitate, conform criteriilor legale în vigoare.  
 

Art. 24.  Atât decizia de acceptare de noi membri, cât și cea de retragere a calității 
de membru al școlii doctorale se avizează de către CSDIRVA și se aprobă de către 
Senatul U.S.V.T. 
 

CAP. V.2.3. SELECŢIA, ADMITEREA ŞI ANGAJAREA ÎN PROGRAMUL DE 
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Art. 25. (1) Concursul de admitere la doctorat se organizează şi se desfăşoară 

anual conform Regulamentului de admitere R030 (Regulament privind organizarea și 
desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat) 

(2) Înscrierile se fac în concordanţă cu numărul de locuri aprobate de către 
Ministerul Educaţiei, distribuite echitabil pe şcoli doctorale de către C.S.U.D., în funcţie 
de propunerile exprimate pe şcolile doctorale din cadrul I.O.S.U.D. – U.S.V.T. 

(3) Concursul de admitere la doctorat se organizează și se desfășoară anual înainte 
de începerea anului universitar. 
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CAP.V.2.4. STUDENTUL - DOCTORAND 
 

Art. 26. (1) După semnarea contractului de studii universitare de doctorat, 
candidatul admis va avea calitatea de student-doctorand pe toată perioada 
desfăşurării programului de doctorat. Persoanele care dispun de resursele financiare 
corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice sau 
juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţi-doctoranzi în regim de şcolaritate 
cu taxă. 
  

 Art. 27. (1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, 
studentul-doctorand în cadrul S.D.I.R.V.A. are drepturi și obligații care decurg din 
legislaţia în vigoare, contractul de sudii universitare de doctorat, precum şi din 
regulamentele U.S.V.T. 
 

CAP.V.2.5. STRUCTURA ŞI DURATA STUDIILOR UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT 

 
Art. 28. (1) Programele de studii universitare de doctorat din cadrul U.S.V.T.sunt 

de tip doctorat ştiinţific, care au ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică 
originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice. 

(2) În cadrul S.D.I.R.V.A. programul de doctorat cuprinde: 
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 
b) un program individual de cercetare ştiinţifică. 
(3) Conform art. 174 alin. 1 lit. d din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, studiile 

universitare de doctorat din cadrul S.D.I.R.V.A totalizează 180 de credite transferabile, 
din care programul de pregătire avansată insumează 30 credite, iar programul de 
cercetare însumează 150 de credite. 

 
Art. 29. (1) În domeniile Agronomie, Biotehnologii,  Horticultură, Zootehnie, 

Ingineria produselor alimentare, durata legală a programului de doctorat este de 3 
(trei) ani.   

  (2) În situaţii speciale, studentul – doctorand poate solicita, o singură dată, 
prelungirea duratei programului de doctorat cu 1-2 ani, la propunerea conducătorului de 
doctorat, cu avizul Consiliului şcolii doctorale şi respectiv cu aprobarea Senatului 
universitar. Pe perioada prelungirii efective a studiilor universitare de doctorat, studentul 
doctorand are obligaţia de a achita o taxă lunară aprobată de Senatul universitar. 

(3) Situaţiile pentru care poate fi prelungit programul de pregătire, sunt: 
a) identificarea, în timpul studiilor, a unor direcţii de cercetare legate de tema 

tezei, care nu au fost intuite la momentul elaborării programului de pregătire 
şi care presupun o aprofundare specială; 
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b) alte situaţii justificate care impun prelungirea, acceptate de conducătorul de 
doctorat; 

c) cazurile determinate de forţa majoră. 
(4) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se face la solicitarea 

studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi se aprobă de către 
Consiliul şcolii doctorale. Perioadele de întrerupere cumulate a studiilor universitare de 
doctorat nu pot depăşi 2 ani.  

(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, 
neimputabile studentului-doctorand, astfel: 

a) concedii medicale (motivate de accidente cu vătămări corporale grave 
atestate de către medici specialişti, contactarea unor boli grave/cronice care 
necesită tratament de lungă durată); 
b) concediile maternale (în cazul sarcinii, lăuziei, concediu postnatal); 
c) situaţiile de forţă majoră. 

(6) Prelungirea prevăzută la alin. (2), respectiv întreruperea şi prelungirea 
prevăzute la alin.(4), se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare 
de doctorat. 

 
Art. 30. (1) Un student bursier exmatriculat de la doctorat îşi pierde dreptul de 

a mai face doctoratul ca bursier în cadrul S.D.I.R.V.A., dar poate să se înscrie la un nou 
concurs de admitere la doctorat pe locurile cu taxă. 

 
 Art. 31. După susţinerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D.- U.S.V.T. eliberează o 

adeverinţă care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare 
de doctorat. 

 
Art. 32. (1) Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la 

S.D.I.R.V.A. este cea cu frecvenţă, potrivit art. 140 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1 programele de studii universitare de 
doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

 (3) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, 
care necesită prezenţa efectivă a acestuia în cadrul uneia sau mai multor instituţii 
componente ale I.O.S.U.D., în afara perioadelor aferente mobilităţilor, conform art. 21 
alin. 2 din H.G. nr. 681/2011.  

 (4) Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la un 
student-doctorand la altul, fiind decisă de către conducătorul de doctorat în funcţie 
de specificul programului doctoral şi cu respectarea prevederilor regulamentului, 
obligaţiile referitoare la frecvenţă constituind un criteriu de evaluare a calităţii şcolii 
doctorale, inclusiv în vederea finanţării. 
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CAP.V.2.6. EVALUAREA ŞCOLILOR DOCTORALE ŞI A CONDUCĂTORILOR 
DE DOCTORAT 

 
 Art. 33. (1) Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare 
domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii doctorale se face pe baza 
performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a IOSUD – U.S.V.T. Evaluarea 
şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a 
calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea 
cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul 
de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, pe 
baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS şi CNATDCU. Fiecare şcoală doctorală 
este evaluată periodic, din 5 în 5 ani. 

(2) Pe baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, ARACIS sau agenția prevăzută 
la alin. (1) propun Ministerului Educaţiei, acordarea/retragerea acreditării în vederea 
organizării de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de 
studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educației.  

(3) Fiecare şcoală doctorală este supusă evaluării externe periodice, la 
intervale de 5 ani, conform art. 158 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.  
 

Art. 34. (1) Lichidarea unei şcoli doctorale este posibilă numai după ce toţi 
studenţii-doctoranzi din cadrul şcolii respective şi-au finalizat programul doctoral sau au 
fost exmatriculaţi din motive care nu au legătură cu lichidarea. 

(2) Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la 
pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 
158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare. 

 
 Art. 35. (1) S.D.I.R.V.A. poate efectua evaluări interne periodice, iar în urma 

evaluărilor, C.S.D.I.R.V.A. poate decide prelungirea sau încetarea contractului de 
muncă al unui conducător de doctorat care nu mai întruneşte criteriile de calitate 
minimale stabilite de către ME prin C.N.A.T.D.C.U. pentru conducătorii de doctorat.  

  (2) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel 
puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, la propunerea I.O.S.U.D.- U.S.V.T. , pe baza 
unui raport de evaluare internă, ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare 
externă efectuată de către CNATDCU.  
 

 Art. 36.(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică 
profesională în organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Ministerul 
Educaţiei, poate lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 care pot fi luate alternativ sau simultan: 
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a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 
b) retragerea titlului de doctor; 
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii 

doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-
doctoranzi. 

(2) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi 
Inovării poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 
profesională, inclusiv la existenţa plagiatului, potrivit prevederilor art. 323 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
 

CAP.V.2.7. FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 
 Art. 37. (1) Finanţarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor 

art. 160 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:  
a) cu finanţare de la bugetul de stat; 
b) în regim cu taxă; 
c) din alte surse legal constituite. 
 (2) Ministerul Educaţiei, prin hotărâre a Guvernului, alocă anual, pentru studiile 

universitare de doctorat un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de 
granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. 

(3) Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de 
drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. 

 (4) U.S.V.T. poate organiza competiții interne de proiecte de cercetare pentru 
studenții doctoranzi, finanțate din fonduri publice sau private. 

 
 Art. 38. (1) În condiţiile prelungirii programului de doctorat, conducătorul de 

doctorat sau şcoala doctorală poate propune prelungirea grantului doctoral.  
 

CAP.V.3. CONŢINUTUL ŞI FINALIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
CAP.V.3.1. COMPETENŢELE ASIGURATE DE PROGRAMELE DE STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Art. 39. Programele de studii universitare de doctorat trebuie să asigure 
formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în 
domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale. 

 
Art. 40. (1) Sunt calificate drept competenţe profesionale specifice domeniilor 

Agronomie, Biotehnologii, Horticultură, Zootehnie, Ingineria produselor 
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alimentare, următoarele: 
a) cunoştinţe avansate în domeniu; 
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare; 
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;  
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;  
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; 
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice; 
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare 

documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;  
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării 

ştiinţifice în domeniul respectiv.  
(2) Sunt considerate drept competenţe transversale următoarele: 
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniu; 
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;  
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; 
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 
f) calităţi de conducere; 
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind 

căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii; 
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului; 
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate 

intelectuală; 
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social. 

 
CAP.V.3.2. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE 

AVANSATE ŞI PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

 Art. 41. (1) I.O.S.U.D.- U.S.V.T., prin S.D.I.R.V.A. pune la dispoziţia studenţilor-
doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din 
activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin: cursuri, seminare, 
laboratoare şi altele asemenea. 

(2) S.D.I.R.V.A. din cadrul I.O.S.U.D. – U.S.V.T.se obligă să asigure accesul liber 
şi neîngrădit la programul de pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din 
cadrul I.O.S.U.D.- U.S.V.T. 

 
Art. 42. În conformitate cu HG nr. 681/2011, Art 59 (4), creditele obținute într-un 

program de master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat 
şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în 
universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca 
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echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
(PPSUA). Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de 
către Consiliul S.D.I.R.V.A. Studentul-doctorand poate beneficia de echivalarea parțială 
sau totală a PPSUA cu condiția compatibilității dintre profilul masterului de cercetare și 
profilul disciplinar al domeniului de doctorat. 
 

Art. 43.  Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand va 
susţine, cel puţin o dată la 12 luni, cu respectarea planului individual de pregătire, 
prezentarea progresului programului său de cercetare ştiinţifică  prin referate susţinute 
în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de a ghida, 
a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand. 
 

CAP.V.3.3. TEZA DE DOCTORAT ŞI FINALIZAREA STUDIILOR 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Art. 44. (1) Diploma conferită de IOSUD -- U.S.V.T. după promovarea şi 

finalizarea programului de studii universitare de doctorat este cea de Doctor şi are ca 
acronim corespunzător particula Dr.  

(2) În conformitate cu art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, în diplomă se va certifica obţinerea doctoratului ştiinţific precum şi deţinerea 
titlului de Doctor în Agronomie, Biotehnologii, Horticultură, Zootehnie respectiv 
Ingineria produselor alimentare. 

(3) S.D.I.R.V.A. stabileşte şi impune formatul-tip al tezei de doctorat, 
incluzând elementele de formă şi fond precum şi toate celelalte elemente de formatare 
grafică, studentul-doctorand având obligaţia respectării acestui format. Metodologia 
de redectare a tezei de doctorat se află la dispoziția fiecărui conducător de doctorat, 
precum și la secretariatul de resort, studentul doctorand având acces liber la aceasta. 

(4) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de către studentul-doctorand prin 
consultare cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru stabilită. 

(5) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-
doctorand, până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice, cu avizul 
conducătorului de doctorat. 

 (6) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei 
pentru orice material preluat, text sau iconografic din bibliografia consultată. 

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

 (8) Conducătorul de doctorat răspunde solidar împreună cu autorul tezei de 
respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de 
asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea educaţiei 



   

 

      Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara 

Organism 
emitent 

Departamentul de 
Management al 

Calității

REGULAMENT 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat în cadrul ŞCOLII DOCTORALE INGINERIA RESURSELOR 
VEGETALE ŞI ANIMALE 

 
Ediţia 2 /Revizia 0 COD  

USVT – R093 

 

 

19 

naţionale nr. 1/2011.  
 
 Art. 45. (1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente 

publice şi se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică 
pe un site administrat de Ministerul Educației, cu respectarea legislaţiei în vigoare în 
domeniul drepturilor de autor şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra 
tezei de doctorat. 

 (2) Valorificarea drepturilor de autor şi/sau a drepturilor de proprietate 
industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de 
studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
domeniu. 

 
Art. 46. (1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în 

şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa unei comisii de susţinere publică a 
tezei de doctorat, denumită în continuare Comisie de doctorat. 

(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor 
etape: 

     a) studentul-doctorand predă teza în format electronic şi, după caz, în format 
printat la secretariatul şcolii doctorale; 

     b) şcoala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program 
recunoscut de CNATDCU; şcoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui 
program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de 
similitudini se includ în «dosarul de doctorat»; 

     c) teza de doctorat este prezentată în cadrul departamentului de care aparține 
conducătorul de doctorat, unde este prezentă și comisia de îndrumare; după această 
presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare 
decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de 
acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se 
includ în «dosarul de doctorat»; 

     d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în 
format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul 
doctorandului; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a 
tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat; 

     e) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, 
avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, se 
depune la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte 
de data propusă pentru susţinere; 

     f) şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu 
cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va 
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include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau 
conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat 
în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul 
doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau 
link-uri către acestea sunt afişate pe siteul IOSUD. 

(3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, 
inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori 
înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de 
doctorat sau comisia de îndrumare, acordul de susţinere publică nu se obţine. 

(4) Comisia de doctorat (susţinere publică a doctoratului) este propusă de 
conducătorul de doctorat, şi aprobată de către CSD IRVA, fiind alcătuită din 5 membri 
(cu excepţia doctoratului în cotutelă, unde comisia de doctorat este alcătuită din 6 
membrii): 

- directorul şcolii doctorale, sau un alt membru al CSD - IRVA ca reprezentant al 
I.O.S.U.D., în calitate de  preşedinte  

- conducătorul de doctorat  
- 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti recunoscuţi în 

domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, din care cel puţin 2 îşi desfăşoară 
activitatea în afara I.O.S.U.D.- U.S.V.T. 

(5) Membrii comisiei au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de 
conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea de 
conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate. 

(6) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de 
către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu 
participarea obligatorie a preşedintelui Comisiei de susţinere şi a conducătorului de 
doctorat. 

(7) Susţinerea publică include obligatoriu minim o sesiune de întrebări din 
partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

(8) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la 
emiterea dispoziţiei de exmatriculare. 

 
Art. 47. (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 doctorat.  

(2) Pentru a putea susține public teza de doctorat, doctorandul trebuie să 
îndeplinească anumite criterii minimale privind activitatea publicistică din tematica 
tezei, astfel:  

a) pentru doctoranzii bugetaţi cu bursă: 
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 1 lucrare ISI in extenso cu factor de impact 
 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal  
 2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal 

b) pentru doctoranzii bugetaţi fără bursă, cu frecvenţă redusă: 
 1 lucrare ISI in extenso fără factor de impact 
 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal  
 2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal 

c) pentru doctoranzii în regim cu taxă: 
 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal 
  2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal. 
 
(3) Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, 

„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”, după cum urmează:  
a) pentru Excelent: minimum 2 lucrări ISI WOS cu factor de impact in extenso (una 
ca autor principal), 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal și 3 
lucrări BDI in extenso tot ca autor principal; 
b) pentru Foarte bine: minimum 1 lucrare ISI WOS cu factor de impact in extenso 
ca autor principal, 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal și 3 lucrări 
BDI in extenso tot ca autor principal; 
c) pentru Bine: minimum 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal și 3 
lucrări BDI in extenso tot ca autor principal; 
d) pentru Satisfăcător: minimum 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor 
principal și 2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal. 
 
(4) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, 

respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. Deasemenea, pe diploma 
de doctor se poate înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:  

a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum laude”; 
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum laude”; 
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”. 
d) pentru calificativul „Satisfăcător” nu se înscrie menţiune. 
 

Art. 48.  (1) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute 
în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat o permit, 
comisia de doctorat propune acordarea titlului de Doctor în Agronomie, 
Biotehnologii, Horticultură, Zootehnie, Ingineria produselor alimentare.  

 (2) Propunerea se înaintează conform legii, la CNATDCU spre validare, care în 
urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei acordarea sau neacordarea, 
după caz, a titlului de Doctor în Agronomie, Biotehnologii, Horticultură, Zootehnie, 
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Ingineria produselor alimentare. 
(3) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat are 

obligaţia de a preciza elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau 
completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă dată pentru susţinerea publică a 
tezei refăcute.  

(4) A doua susţinere publică a tezei de doctorat are loc în faţa aceleiaşi comisii 
ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine 
calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand 
este exmatriculat. 

(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, 
I.O.S.U.D. – U.S.V.T. primeşte din partea ME o motivaţie scrisă de invalidare a tezei, 
redactată în baza observaţiilor CNATDCU. 

(6) Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de 
la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua 
oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

 
 


