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Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de studii 

universitare de doctorat al Şcolii Doctorale de Inginerie Electrică şi 

Energetică – Universitatea din Craiova (ROFSUD SD-IEE) 

 

Capitolul I –Dispoziţii generale  

Art. 1 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de studii 

universitare de doctorat ale Şcolii Doctorale de Inginerie Electrică şi Energetică 

– Universitatea din Craiova este elaborat şi adoptat în temeiul Legii nr.1/2011 

a educaţiei naţionale, al Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

H.G. 681/2011, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului MENCS nr. 

3842 din 24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al CNATDCU, Anexa 1 - Metodologia de evaluare a tezelor de 

doctorat – Anexa 1 la Regulament, a Regulamentului instituţional de organizare 

şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat al Instituţiei 

Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova 

(IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat din 24.11.2016, şi a 

Regulamentului IOSUD - Universitatea din Craiova de organizare şi desfăşurare 

a procesului de obţinere a atestatului de abilitare. 
 
(1) Regulamentul este elaborat de Consiliul Şcolii Doctorale, numit în 

continuare CSD, al Şcolii Doctorale de Inginerie Electrică şi Energetică (numită 

în continuare SD - IEE) prin consultarea membrilor Şcolii Doctorale de 

Inginerie Electrică şi Energetică. 
 
(2) Prin aplicarea prezentului regulament se urmăreşte atingerea 

următoarelor obiective: 
 
a) realizarea cadrului de referinţă pentru practicile de organizare a 

programelor de studii universitare de doctorat în cadrul SD - IEE; 

b) promovarea de proceduri şi principii comune pentru garantarea calităţii în 

organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în SD 

- IEE; 
 
(3) Regulamentul se aplică în SD - IEE şi stabileste modul in care sunt 

organizate si se desfasoara programele de studii universitare de doctorat in 

cadrul SD-IEE, relațiile dintre: SD-IEE şi CSUD-UCV, dintre SD-IEE şi 

Facultatea de Inginerie Electrică şi departamente, secretariat, dintre SD-IEE şi 

alte entități exterioare. 
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Capitolul II - Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică şi Energetică (SD - IEE) 

Art. 2 

(1) Programele de studii universitare de doctorat din domeniile Inginerie Electrică 

şi Inginerie Energetică se organizează şi se desfăşoară în cadrul SD - IEE. 

(2) SD - IEE se poate constitui numai dacă cuprinde cel puţin trei conducători de 

doctorat din domeniile Inginerie Electrică şi/sau Inginerie Energetică. 

 

Art. 3 

(1) SD - IEE este condusă de un director al SD - IEE ales prin votul universal, 

direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat de membrii şcolii doctorale SD – 

IEE şi validat de CSUD - UCV dintre conducătorii de doctorat afiliaţi şcolii 

doctorale şi de un Consiliu al şcolii doctorale (CSD SD - IEE), cu un mandat de 5 

ani. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul 

şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. 

(2) Din Consiliul şcolii doctorale fac parte Directorul SD-IEE, conducători de 

doctorat din cadrul SD-IEE în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în 

proporţie de 20%, aproximat în plus dacă este cazul, celelalte procente urmând să 

fie completate cu membri din afara SD-IEE, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a 

căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau 

personalităţi din sectoarele industriale, socio-economice şi profesionale relevante 

pentru domeniile SD-IEE. 

(3) Reprezentativitatea conducătorilor de doctorat în CSD al SD - IEE este 

următoarea: 

a) 1 membru, dacă în cadrul SD - IEE activează 3-4 conducători de doctorat; 

b) 2 membri, dacă în cadrul SD - IEE activează 5-9 conducători de doctorat; 

c) 3 membri, dacă în cadrul SD - IEE activează cel puţin 10 conducători de 

doctorat; 

(4) Membrii CSD SD - IEE se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al 

conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă. 

(5) Studenţii-doctoranzi membri ai CSD din SD-IEE care îşi finalizează studiile 

doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd această calitate la data 

susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(6) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSD SD-IEE se organizează 

alegeri parţiale, potrivit prevederilor alin. (4). Mandatul noului membru încetează 

la expirarea mandatului CSD SD - IEE. 

(7) Conducătorii de doctorat peste 65 de ani care au doctoranzi în diverse stagii de 

derulare a activităţii de doctorat sau au finalizat minim 10 teze de doctorat sunt 

consideraţi membri de onoare ai CSD SD-IEE, având rol consultativ în luarea 

deciziilor la nivelul CSD SD-IEE.  

(8) CSD al SD-IEE se întruneşte de cel puţin trei ori pe an, la convocarea 

directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 
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Art. 4 

Principalele atribuţii ale Consiliului şcolii doctorale (CSD SD-IEE ) sunt: 

a) elaborează Regulamentul şcolii doctorale prin consultarea tuturor 

conducătorilor de doctorat membri ai SD-IEE, cu respectarea Codului studiilor 

universitare de doctorat şi Regulamentului instituţional de organizare şi 

desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD-UCV şi îl 

supune aprobării CSUD-UCV; 

b) elaborează contractul cadru de studii universitare de doctorat şi îl supune 

aprobării CSUD-UCV; 

c) elaborează contractul cadru de studii universitare de doctorat în cotutelă si îl 

supune aprobării CSUD-UCV; 

d) mediază diferendele dintre studentul-doctorand şi conducătorul ştiinţific; 

e) decide schimbarea conducătorului de doctorat, la cererea motivată a 

conducatorului de doctorat sau studentului-doctorand, dacă s-a constatat 

neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de parti, ori pentru alte 

motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi 

studentul-doctorand; 

f) mediaza eventualele conflicte dintre conducatorul de doctorat si studentul-

doctorand; 

g) desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (e), precum 

şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. La 

desemnarea unui nou conducător de doctorat, CSD al SD - IEE va avea în vedere 

prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de 

doctorat; 

h) stabileşte criteriile de obtinere a unui grant doctoral declarat disponibil de către 

un conducător de doctorat, în cazul în care acest conducător nu mai poate duce la 

bun sfârşit cercetarea ştiinţifică pentru care a obţinut grantul; grantul doctoral este 

obligatoriu să fie folosit în acelaşi domeniu fundamental de doctorat; 

i) decide acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor 

conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de 

performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestora; 

j) realizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii 

doctorale, după caz; 

k) asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/ 

reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale; 

l) aprobă dobândirea calităţii de membru al şcolii doctorale a cadrelor didactice 

sau de cercetare, având calitatea de conducător de doctorat, care au funcţia de bază 

în cadrul unei instituţii care nu e IOSUD, în baza acordului prealabil a cel puţin 

două treimi dintre conducătorii de doctorat, exprimat prin vot secret; 

m) stabileşte standarde şi aprobă afilierea şi încetarea afilierii la şcoala doctorală a 

cadrelor didactice şi de cercetare care nu au calitatea de conducător de doctorat şi 
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care desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare la şcoala doctorală, inclusiv în 

calitate de membru al comisiei de îndrumare; 

n) stabileşte criterii de selecţie pentru studentul doctorand care candidează pentru 

calitatea de membru al CSD SD - IEE; 

o) stabileşte modalitatea de evaluare a candidaţilor la concursul de admitere la 

doctorat în concordanţă cu normele legale aplicabile; 

p) stabileşte formatul tip al tezei de doctorat şi numărul de pagini al rezumatelor; 

p) propune spre aprobare CSUD – UCV încheierea de acorduri de colaborare cu 

şcoli doctorale din alte IOSUD din ţară şi din străinătate; 

q) adoptă măsuri necesare pentru cresterea competitivităţii studiilor universitare de 

doctorat, pentru desfăşurarea în bune condiţii a evaluării periodice a şcolii 

doctorale şi a conducătorilor de doctorat; 

r) în cazul exercitării votului pentru una dintre situaţiile de la alineatele d)... n) şi 

o) se consideră doar membrii CSD SD-IEE, fără membrii din afară şi membrii de 

onoare. 

 

Art. 5 

Principalele atribuţii ale Directorului SD-IEE sunt: 

(1) prezidează şedinţele CSD SD-IEE; 

(2) avizează comisia de îndrumare stabilită de conducătorul de doctorat; 

(3) avizează propunerile de comisie în vederea susţinerii publice a tezelor de 

doctorat; 

(4) avizează cererile studenţilor doctoranzi de prelungire, întrerupere, reluare a 

activităţii doctorale, retragere de la studii, cu acordul conducătorului de doctorat şi 

cu respectarea normelor legale aplicabile; 

(5) semnează contractele de studii doctorale, în calitatea de reprezentant legal al 

şcolii doctorale; 

(6) semnează adeverinţele eliberate la cererea studenţilor doctoranzi aflaţi în 

activitate; 

(7) avizează transferul studentului-doctorand la alt conducător ştiinţific din cadrul 

IOSUD-UCV şi îl supune aprobării Directorului CSUD-UCV; 

(8) avizează transferul studentului-doctorand de la IOSUD-UCV la alt IOSUD şi îl 

supune aprobării Directorului CSUD-UCV. 

(9) semnează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat SD - 

IEE, după caz şi-l aduce la cunoştinţa membrilor SD - IEE; 

(10) desemnează unul dintre membrii CSD din cadrul SD - IEE, conducător de 

doctorat, pentru a aviza/semna conform alin. (2) - (9) în cazul imposibilităţii 

exercitării acestor atribuţii. 
 

Art. 6 

(1) SD - IEE asigură organizarea şi desfăşurarea programelor de studii doctorale în 

cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică. 
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(2) Studenţii-doctoranzi sunt înmatriculaţi în cadrul SD - IEE de către Facultatea 

de Inginerie Electrică, în funcţie de domeniul de doctorat (Inginerie Electrică sau 

Inginerie Energetică). 

(3) Monitorizarea desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat se 

face prin programul computerizat de evidenţă a studenţilor Universităţii din 

Craiova, la nivelul fiecărui secretariat al facultăţii sub coordonarea directorului 

şcolii doctorale şi a decanului facultăţii. 

(4) În cadrul SD - IEE se pot înmatricula noi studenţi numai dacă aceasta este 

acreditată sau autorizată provizoriu. 

(5) Autorizarea provizorie a şcolii doctorale nu se poate întinde pe o perioadă mai 

mare de 3 ani. 

 

Art. 7  

(a) Membrii SD - IEE sunt conducătorii de doctorat care au obţinut această calitate 

înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care conduc doctoranzi în 

domeniile Inginerie Electrică sau Inginerie Energetică. 

(b) Membrii noi care obţin abilitarea după apariţia acestui regulament şi care 

solicită să devină membri ai SD - IEE, cu îndeplinirea condiţiilor de apartenenţă la 

SD - IEE (conducători de doctorat în domeniile Inginerie Electrică sau Inginerie 

Energetică). 

(c) Membrii noi care obţin abilitarea după apariţia acestui regulament, care 

solicită să devină membri ai SD - IEE şi care au obţinut abilitarea într-un alt 

domeniu de doctorat neacreditat în cadrul IOSUD - Universitatea din Craiova, cu 

respectarea cerinţelor din Regulamentul IOSUD - Universitatea din Craiova de 

organizare şi desfăşurare a procesului de obţinere a atestatului de abilitare. 

(d) Consiliul SD - IEE analizează şi aprobă/respinge cererile de afiliere ale noilor 

Conducători de doctorat. 

(e) Consiliul SD - IEE transmite Biroului de Studii Doctorale al IOSUD - UCV 

Cererile de afiliere aprobate de primire a noi membri Conducători de doctorat. 

f) Consiliul SD – IEE poate retrage calitatea de membru al SE – IEE la cererea 

acestuia, cand acestuia i-a fost retrasa abilitarea sau in cazul unor abateri grave de 

la deontologia profesionala (precizate in regulamentele IOSUD si SD – IEE, 

respectiv in HG 681/2011).  

 

Art. 8.  

(a) Obţinerea abilitării în vederea obţinerii calităţii de Conducător de doctorat se 

face conform Regulamentului IOSUD - Universitatea din Craiova de organizare 

şi desfăşurare a procesului de obţinere a atestatului de abilitare. 

(b) La nivelul SD - IEE un candidat pentru obţinerea atestatului de abilitare 

trebuie să îndeplinească Standardele minimale la nivelul domeniului pentru care 

solicită abilitarea.  

(c) In plus, la nivelul SD - IEE un candidat pentru obţinerea atestatului de 

abilitare trebuie să aibă minim 25 lucrări ştiinţifice relevante care apar în ISI 

Web of Science/ISI Web of knowledge - din care la cel puţin jumătate să fie 
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prim autor sau principal autor. De asemenea, trebuie să fi coordonat cel puţin 

două Contracte de cercetare ştiinţifică obţinute pe bază de competiţie la nivel 

naţional/internaţional, din care cel puţin unul este finalizat şi celălalt este în curs 

de finalizare (=ultimul an de derulare). Valoarea fiecăruia din Contracte trebuie 

să fie mai mare de 50.000 EURO (sau echivalent).   

 

Art. 9 

(1) SD-IEE are obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind 

programele de studii universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, 

comunităţii universitare şi altor persoane fizice sau juridice interesate; 

(2) SD-IEE, cu sprijinul logistic al IOSUD-UCV, va asigura publicarea pe 

INTERNET a tuturor informaţiilor necesare privind programele de studii 

universitare de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele categorii: 

a) regulamentul SD - IEE; 

b) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi; 

c) informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 

d) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale; 

e) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat; 

f) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor 

suportate de studentul-doctorand; 

g) modelul contractului cadru de studii doctorale; 

h) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi 

coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora; 

i) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de 

doctorat; 

j) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri 

şi criterii de evaluare a acestora; 

k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, 

ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 15 zile înaintea susţinerii 

acestora; 

l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate cu succes, publicate 

pe un site administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Art. 10 

(1) SD-IEE împreună cu conducătorul de doctorat au obligația 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. 

(2) SD-IEE şi IOSUD-UCV iau măsuri pentru a preveni şi sancţionează abaterile 

de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de 

etică şi deontologie profesională al instituţiei. 
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(3) În cazul unor eventuale fraude academice, unor încălcări ale eticii universitare 

sau unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, 

studentul-doctorand şi/sau conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii. 

(4) Şcoala doctorală efectuează evaluări interne periodice ale programelor de 

studii doctorale, ale conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor. 

 

Art. 11 

(1) SD-IEE, cu sprijinul IOSUD-UCV, poate acorda sprijin financiar studenţilor-

doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu 

acordul conducătorului de doctorat. 

(2) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată de către şcoala doctorală şi 

prin: 

a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către CSD 

SD-IEE; 

b) cercetări doctorale în cotutelă; 

c) schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu 

universităţi recunoscute pe plan internaţional; 

d) participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de 

cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice. 

 

Art. 12 

(1) Regulamentul şcolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret si 

egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat titulari ai SD - IEE. El se 

aprobă de CSUD-UCV. 

(3) Regulamentul SD - IEE se completează, ori de câte ori este necesar, cu 

dispoziţii legale noi care vizează aspecte ale activităţii şcolii doctorale. 

(4) Regulamentul SD - IEE stabileşte, pentru fiecare dintre programele de studii 

universitare de doctorat oferite de aceasta, criterii, proceduri si standarde 

obligatorii vizând cel puţin următoarele aspecte: 

a) acordarea/retragerea calităţii de conducător de doctorat titular, respectiv a 

calităţii de cadru didactic universitar afiliat sau de cercetător afiliat; 

b) selecţia si admiterea studenţilor-doctoranzi; 

c) performanţele prealabile ale candidaţilor la doctorat si cerinţele de studii; 

d) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, conform metodologiei 

elaborate de MEN; 

e) activităţile pentru programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al 

studenţilor-doctoranzi; 

f) activităţile de cercetare ale studenţilor-doctoranzi în funcţie de tema de cercetare, 

încadrarea în echipe/colective de cercetare si asigurarea accesului la resurse de 

cercetare; 

g) îndrumarea studenţilor-doctoranzi sub aspectul relaţiilor dintre studenţii 

doctoranzi si conducătorii de doctorat, al procedurilor de schimbare a 

conducătorului de doctorat si, în general, al criteriilor formale pe care le implică 

îndrumarea studenţilor-doctoranzi; 
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h) modalităţile de prevenire si sancţionare a fraudei în cercetarea stiinţifică, 

inclusiv a plagiatului; 

i) evaluarea studenţilor-doctoranzi, mai ales cu privire la modul de valorificare a 

cercetării doctorale prin publicaţii, participări la conferinţe stiinţifice etc.; 

j) evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat titulari, cu precădere orientată 

spre rezultatele stiinţifice obţinute, cum ar fi: performanţele proprii în cercetare, 

performanţele stiinţifice ale studenţilor-doctoranzi îndrumaţi etc.; 

k) elaborarea şi implementarea de indicatori de monitorizare şi evaluare internă a 

programelor de studii universitare de doctorat; 

l) organizarea şi funcţionarea unor organisme competente să soluţioneze 

contestaţiile vizând aplicarea prevederilor Codului si ale prezentului Regulament. 

 

Capitolul III - Admiterea la studii universitare de doctorat, Contractul de 

studii doctorale  

 

Art. 13 

(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia (pentru 

absolvenţii care au absolvit ciclul de licenţă după 2008) sau cu diplomă de Inginer 

diplomat pentru absolvenţii care au absolvit ciclul de licenţă înainte de 2008. 

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile 

universitare de doctorat în aceleasi condiţii cu cele prevăzute de actele normative 

pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele (taxa pentru concursul 

de admitere, taxa de studiu, taxa de susţinere a tezei de doctorat). 

 

Art. 14 

(1) Admiterea la studii universitare de doctorat se realizează în cadrul SD - IEE, 

membră a IOSUD-UCV, de regulă într-o singură sesiune, înainte de începerea 

anului universitar, iar înmatricularea se face cu prima zi a anului universitar. Prin 

excepţie, se poate organiza o sesiune de admitere suplimentară, dar nu mai târziu 

de luna decembrie a aceluiaşi an. 

(2) IOSUD-UCV elaborează anual un Regulament de desfăşurare a admiterii în 

ciclul III - studii universitare de doctorat, valabil pentru toate Şcolile doctorale din 

cadrul IOSUD-UCV. 

(3) Regulamentul de desfăşurare a admiterii în ciclul III - studii universitare de 

doctorat, este elaborat în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru anul 

universitar următor. 

(4) Pentru elaborarea Regulamenului de desfăşurare a admiterii în ciclul III –

studii universitare de doctorat, CSUD-UCV consultă consiliile şcolilor doctorale 

în vederea stabilirii criteriilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor. 

(5) Regulamentul de desfăşurare a admiterii în ciclul III - studii universitare de 

doctorat, stabileşte condiţiile de inscriere, conţinutul dosarului de înscriere, modul 

de organizare a admiterii, desfăşurarea, verificarea şi notarea probelor concursului 
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de admitere la doctorat, stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de 

admitere, rezolvarea contestaţiilor. 

Art. 15 

(1) Admiterea la studii universitare de doctorat – ciclul III în cadrul SD - IEE din 

cadrul IOSUD UCV se desfăşoară în următoarele etape: 

a) organizarea admiterii şi afişarea la sediul Facultăţii de Inginerie Electrică din 

cadrul SD - IEE şi pe site-ul SD - IEE, cu cel puţin o lună înainte de data admiterii, 

a metodologiei, a numărului de locuri scoase la concurs (în funcţie de prevederile 

legislative în vigoare), a probelor de concurs, a temelor de cercetare, a 

bibliografiei şi lista conducătorilor de doctorat; 

b) înscrierea candidaţilor la examenul de admitere; 

c) stabilirea modalităţii de desfăşurare a admiterii (prezenţa fízică a candidatului, 

prin INTERNET, etc.) pentru fiecare dintre candidaţi; 

d) desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor 

(numai pentru probele cu subiecte unice dacă s-a stabilit şi această probă de 

admitere la nivelul SD - IEE), afişarea rezultatelor contestaţiilor; 

e) înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în cadrul SD - IEE de la Facultatea 

de Inginerie Electrică, în funcţie de domeniul de doctorat al candidatului. 

(2) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii 

universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe 

perioada desfăşurării programului de doctorat. 

 

Art. 16 

(1) SD - IEE asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a 

criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, acolo unde este 

cazul, precum şi garantarea accesului la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea 

pe INTERNET.  

(2) Desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în cadrul SD - IEE se bazează 

pe susţinerea unui interviu în faţa Comisiei de admitere la doctorat, care constă în 

prezentarea proiectului de cercetare care va fi abordat în cadrul tezei de doctorat în 

care. Candidatul îşi prezintă parcursul pe care vrea să-l urmeze în domeniul 

tematicii pe care o va aborda pentru teza de doctorat şi răspunde la întrebările 

membrilor Comisiei de admitere. Interviul se finalizează cu notă între 1 şi 10. 

(3) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor calculate 

astfel: 

M= 0,3 x NI + 0,7 x (0,5 x ML + 0,4 x MM + 0,1 x AS), 

unde: 

NI   = nota interviu 

ML = media ciclului de licenţă; 

MM = media ciclului de master/studii aprofundate; 

AS = activitatea ştiiţifică. 

a) - pentru candidaţii care au parcurs ciclul de licenţă şi ciclul de studii de master/ 

studii aprofundate se va realiza media aritmetică între cele două astfel: 
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(a1) ML: se va aduna media anilor de studiu de la licenţă multiplicată cu numărul 

de ani de studiu şi media de la licenţă, iar totalul rezultat se va împărţi la suma 

dintre numărul de ani de studiu plus 1; 

(a2) MM: se va aduna media anilor de studii multiplicată cu numărul de ani de 

studiu de la master/studii aprofundate şi media de la disertaţie, iar totalul rezultat 

se va împărţi la suma dintre numărul de ani de studiu de la master plus 1. 

b) - pentru candidaţii care au parcurs doar ciclul de licenţă cu durata de 5 ani 

MM=ML. 

c) AS: nota pentru activitatea ştiinţifică se calculează ca medie ponderată în 

funcţie de punctajul obţinut de fiecare candidat; nota 10 corespunde punctajului 

maxim obţinut de unul dintre candidaţi. 

Punctele se acordă astfel: 

- 0,2 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este prim autor la un articol 

publicat într-o revistă ISI; 

- 0,1 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este coautor la un articol 

publicat într-o revistă ISI; 

- 0,12 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este prim autor la un articol 

publicat într- revistă cu indexare BDI; 

- 0,07 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este coautor la un articol 

publicat într- revistă cu indexare BDI; 

- 0,1 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este prim autor la un articol 

publicat la o conferinţă internaţională şi apărut în IEEEXplore; 

- 0,05 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este coautor la un articol 

publicat la o conferinţă internaţională şi apărut în IEEEXplore; 

- 0,05 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este prim autor la un articol 

publicat la o conferinţă internaţională şi apărut într-o altă bază de date; 

- 0,03 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este coautor la un articol 

publicat publicat la o conferinţă internaţională şi apărut într-o altă bază de date; 

- 0,03 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este prim autor la un articol 

publicat la o conferinţă pentru studenţi; 

- 0,02 puncte pentru fiecare articol la care candidatul este coautor la un articol 

publicat la o conferinţă pentru studenţi; 

- 0,15 puncte pentru fiecare contract de cercetare în care candidatul a făcut parte 

din echipa de cercetare - cu condiţia ca să fi rezultat şi lucrare (lucrări) publicate în 

urma derulării contractului la care candidatul este autor sau coautor; 

- 0,03 puncte pentru fiecare contract de cercetare în care candidatul a făcut parte 

din echipa de cercetare. 

d) În cazul mediilor egale, departajarea se face în funcţie de: 

d1 - media la licenţă ML; 

d2 - nota pentru activitatea ştiinţifică AS; 

d3 - media la ciclul de master/studii aprofundate (MM).  

 

Art. 17 
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(1) Înscrierea candidatilor pentru studii universitare de doctorat se face la Biroul 

de Studii Doctorale al IOSUD-UCV. 

(2) Dosarele de înscriere vor fi trimise comisiilor de examinare la şcolile doctorale 

cu cel puţin o zi înainte de data începerii perioadei de examinare a candidaţilor şi 

vor fi păstrate la secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică unde se va face 

înmatricularea celor declaraţi admişi, până la finalizarea studiilor. 

(3) Dosarele celor declaraţi respinsi vor fi înapoiate acestora de către facultăţi, la 

cerere, în decurs de maxim o lună de la afişarea rezultatelor, fără perceperea unor 

taxe. Cei care nu îşi vor retrage dosarul în decurs de o lună, vor plati o taxă de 

arhivare stabilită prin regulamentul SD - IEE. 

 

Art. 18 

Inmatricularea studenţilor doctoranzi se face prin decizia rectorului Universităţii 

din Craiova, începând cu prima zi a anului universitar. 

 

Contractul de studii universitare de doctorat 

 

Art. 19 

(1) Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de 

doctorat, precum şi IOSUD, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin 

contractul de studii universitare de doctorat şi sunt prevăzute în regulamentul SD - 

IEE, în conformitate cu prevederile Codului şi ale prezentului Regulament. 

(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student 

doctorand în parte şi este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat, 

directorul şcolii doctorale, consilierul juridic şi rectorul Universităţii din Craiova. 

(3) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele 

informaţii: 

a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi conducătorului de doctorat; 

b) date despre IOSUD-UCV 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 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, conform art. 164 alin. (3) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (“Studentul-doctorand poate desfășura 

activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore 

convenționale didactice pe săptămână. Activitățile didactice care depășesc acest 

nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub 

incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin 
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salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale 

de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru 

accidente de muncă și boli profesionale.”). 

 

 

Art. 20 

(1) Contractul de studii doctorale încetează în următoarele situaţii: 

a) la trei ani de la data înmatriculării studentului doctorand; 

b) la momentul exmatriculării sau retragerii studentului-doctorand sau transferului 

acestuia la o altă I.O.S.U.D; 

c) la data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(2) Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului 

de studii doctorale impune încheierea unui act adiţional la contract, conform 

dispoziţiilor legale. 

(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie în două exemplare 

originale, unul pentru şcoala doctorală şi unul pentru doctorand şi îşi produce 

efectele începând cu data înmatriculării doctorandului la studii. 

(4) SD - IEE păstrează contractul încheiat cu studentul doctorand la dosarul 

personal al acestuia aflat la secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică - care 

înmatriculează studentul doctorand. 

 

Capitolul IV - Structura şi durata studiilor universitare de doctorat 

 

Art. 21 

(1) SD - IEE din cadrul IOSUD-UCV organizează programe universitare de 

doctorat ştiinţific care au ca finalitate producerea de activitate ştiinţifică originală, 

relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice. Doctoratul ştiinţific este o 

condiţie obligatorie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi 

cercetare ştiinţifică. 

 

Art. 22 

Programul de doctorat pentru domeniile Inginerie Electrică şi Inginerie Energetică 

se desfăşoară numai în cadrul SD - IEE sub coordonarea unuia dintre conducătorii 

de doctorat şi cuprinde de obicei: 

a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii 

doctorale; 

b) un program individual de cercetare ştiinţifică; 

 

Programul de pregătire universitară avansată 

 

Art. 23 

(1) SD - IEE din cadrul IOSUD-UCV 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 şi seminarii. 
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(2) Structura şi conţinutul acestui program sunt la latitudinea SD - IEE, potrivit 

ROFSUD al SD-IEE. Numărul total de cursuri propuse va fi de trei - cinci, la care 

se adaugă activităţi de seminarii (aferente cursurilor propuse).  

(3) SD - IEE este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de 

pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul SD - IEE sau din 

cadrul altor şcoli doctorale. 

(4) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate va cuprinde trei 

cursuri comune (în cazul în care există minim 5 studenţi doctoranzi în anul I de 

studiu la nivelul SD - IEE) din care unul va face referire la etica si deontologia 

universitara si altul la metodologia cercetarii stiintifice in cadrul SD - IEE. 

Programul va cuprinde, de asemenea o pregătire individuală structurată de către 

conducătorul de doctorat împreună cu studentul doctorand (axată pe partea de 

cunoştinţe fundamentale pentru teză şi respectiv axată pe partea de cunoştinţe din 

domeniul tezei). Programul de studii bazat pe studii universitare avansate se 

finalizează prin maxim patru examene, din care două în urma pregătirii individuale. 

(5) În cazul în care nu pot exista cursuri comune pentru anul I de studiu la nivelul 

SD - IEE, se vor echivala două dintre cursurile parcurse de către studentul 

doctorand în cadrul Programului de master pe care l-a urmat în domeniul de 

doctorat, cu avizul Directorului SD - IEE.  

(6) Dacă studentul doctorand provine de la un alt domeniu decât cele din cadrul 

SD - IEE, studentul doctorand va urma două cursuri: Metodologia cercetării 

doctorale şi Sisteme electrice performante.  

(7) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu este obligatoriu 

pentru a fi urmat de către un student doctorand. 

 

Art. 24 

(1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate duce 

la acordarea unui număr de 30 de credite transferabile stabilit la nivelul şcolii 

doctorale, după promovarea examenelor. 

(2) Examenele se susţin în faţa unor comisii formate din conducătorul de doctorat 

şi titularul de curs sau specialist în domeniu, după caz. 

(3) Titularul de curs trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat şi gradul 

didactic de profesor universitar. 

(4) Rezultatul evaluării este înregistrat în programul Universităţii din Craiova de 

evidenţă computerizată a studenţilor de către secretariatul Facultăţii de Inginerie 

Electrică. 

(5) Disciplinele urmate si notele obţinute în urma evaluării sunt cuprinse într-o 

foaie matricolă semnată de către directorul SD-IEE, conducătorul de doctorat şi 

persoana care a întocmit-o.  

(6) Foaia matricolă se emite în 3 exemplare, un exemplar se eliberează 

doctorandului, iar două exemplare se păstrează la dosarul doctorandului. 

(7) SD - IEE va elibera doctorandului, alături de foaia matricolă, şi o adeverinţă de 

absolvire a programului de pregătire universitară avansată la finalizarea tezei de 

doctorat. 
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(8) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să 

afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru 

programul individual de cercetare ştiinţifică şi trebuie să fie relevant pentru 

subiectul de cercetare al lucrării de doctorat. 

 

Art. 25 

Creditele obţinute 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 echivalente cu cele dintr-un program de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către 

conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul SD-IEE. 

 

Art. 26 

(1) Participarea unui student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program 

care trebuie urmate de către studentul-doctorand sunt stabilite de către 

conducătorul de doctorat al acestuia împreună cu studentul doctorand. 

(2) Studentul-doctorand poate opta, suplimentar, în mod independent pentru 

parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie 

de către alte şcoli doctorale. Îngrădirea acestui drept este interzisă. 

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfăşoară în 

primul sau al doilea semestru al primului an de studii doctorale iar durata cumulată 

a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 

luni. 

 

Programul individual de cercetare ştiinţifică 

 

Art. 27 

(1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului doctorand 

într-unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de 

doctorat, obiectivul final fiind finalizarea tezei. 

(2) Activităţile creditate pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică sunt: 

susţinerea rapoartelor de cercetare ştiinţifică, dacă au fost evaluate cu unul dintre 

calificativele: “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător”; participarea la conferinţe 

internaţionale, articolele publicate în reviste de specialitate, alte activităţi stabilite 

de către SD - IEE prin planul de învăţământ. 

(3) Activitatea din cadrul programului de cercetare ştiinţifică cuprinde un număr 

de credite transferabile stabilit la nivelul SD - IEE, astfel încât împreună cu 

creditele transferabile acordate pentru parcurgerea programului de pregătire bazat 

pe studii universitare avansate să totalizeze minim 180 de credite. 

(4) Numărul total de credite transferabile realizate din rapoarte de cercetare nu 

poate depăşi 120.  
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In cele 120 de credite vor intra si 15 puncte de credit transferabile care se vor 

referi la redactarea, evaluarea si sustinerea tezei de doctorat in fata comisiei de 

doctorat. 

Celelalte 60 de credite vor fi obţinute din: minim două articole publicate în reviste 

şi conferinţe cu indexare în Baze de Date Internaţionale (BDI) ca unic sau prim 

autor (cu câte 30 puncte de credit pentru fiecare). 

Nu se echivalează articolele cu alte activităţi. 

(5) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al 

studentului-doctorand, fiind obligat să facă tot posibilul pentru a-i asigura acestuia 

condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării cu 

succes a programului de doctorat. 

(6) IOSUD-UCV, prin SD - IEE, asigură resurse necesare desfăşurării proiectelor 

de cercetare în care este implicat studentul-doctorand, coordonat de conducătorul 

de doctorat. 

 

Art. 28 

(1) Programul de cercetare ştiinţifică are ca obiectiv central elaborarea şi 

susţinerea publică a tezei de doctorat. 

(2) Cercetarea ştiinţifică în vederea elaborării tezei de doctorat începe de la data 

înmatriculării doctorandului şi semnarea de către acesta a contractului de studii 

doctorale şi se încheie odată cu susţinerea publică a tezei de doctorat. 

(3) Conducătorul de doctorat stabileşte structura, conţinutul, desfăşurarea şi 

organizarea programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand. 

(4) Studentul-doctorand are acces nerestrictionat la toate resursele de cercetare ale 

Facultatii de Inginerie Electrica. 

 

Art. 29 

(1) (a) Un program de cercetare ştiinţifică nu poate cuprinde mai puţin de trei 

rapoarte de cercetare ştiinţifică prezentate consecutiv la un interval de cel mult 12 

luni pentru studenţii doctoranzi care au optat şi pentru Programul de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate (evaluate cu cel mult 30 de puncte de credit 

fiecare). Numărul total de puncte de credit trebuie să fie 180.  

(b) Pentru studenţii care nu au optat şi pentru Programul de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate Programul de cercetare ştiinţifică nu poate cuprinde 

mai puţin de cinci rapoarte de cercetare ştiinţifică prezentate consecutiv la un 

interval de cel mult 12 luni (evaluate cu cel mult 30 de puncte de credit fiecare).  

Numărul total de credite transferabile realizate din rapoarte de cercetare nu poate 

depăşi 120 (Numărul total de puncte de credit trebuie să fie 180).  

(2) Susţinerea efectivă a raportului de cercetare ştiinţifică este precedată de o 

cerere scrisă a studentului doctorand către directorul şcolii doctorale, avizată de 

către conducătorul de doctorat. 

(3) Cererea se depune la secretariatul SD - IEE cu 5 zile înainte de data 

programată pentru prezentarea raportului de cercetare şi conţine datele de 
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identificare ale studentului doctorand, titlul raportului de cercetare şi data 

prezentării acestuia. 

(4) După fiecare susţinere se întocmeste un proces-verbal în care se consemnează 

principalele observaţii si recomandări făcute de conducătorul de doctorat şi 

membrii comisiei de îndrumare şi calificativul acordat: foarte bine, bine, 

satisfăcător, nesatisfăcător. Acesta se depune la secretariatul SD - IEE unde 

studentul doctorand este înmatriculat şi se păstrează la dosarul doctorandului.  

(5) Rezultatele susţinerii rapoartelor sunt înregistrate în programul computerizat 

de evidenţă a studenţilor Universităţii din Craiova, în termen de maxim 30 zile de 

la susţinere. 

(6) Conducătorul de doctorat nu poate lipsi de la nicio expunere a studentului 

doctorand, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenţi, la fiecare expunere, 

cel puţin doi membri. 

(7) Un raport de cercetare poate fi acceptat de conducătorul ştiinţific şi de comisia 

de îndrumare numai dacă a fost evaluat cu „Foarte bine”, „Bine” sau 

„Satisfăcător”. 

(8) Rapoartele de cercetare evaluate cu „Nesatisfăcător” vor trebui refăcute, 

conform indicaţiilor comisiei de îndrumare şi ale conducătorului ştiinţific şi 

implică o nouă prezentare în faţa comisiei de îndrumare. 

(9) Dacă şi la a doua prezentare a raportului de cercetare studentul-doctorand va 

obţine calificativul „Nesatisfăcător”, acesta va fi exmatriculat din programul de 

studii doctorale. 

(10) Dacă un student doctorand solicită o nouă prezentare în faţa comisiei de 

îndrumare şi a conducătorului ştiinţific a unui raport de cercetare pentru care a 

obţinut calificativului „Satisfăcător”, şcoala doctorală este obligată să ofere 

studentului doctorand această posibilitate, dar cheltuielile suplimentare pentru 

reevaluare vor fi suportate de către acesta din urmă.  

 

Art. 30 

(1) La finele programului de cercetare ştiinţifică, studentul doctorand elaborează 

teza de doctorat şi pune la dispoziţia conducătorului ştiinţific şi a comisiei de 

îndrumare teza de doctorat în format electronic, cu cel puţin o lună înainte de 

susţinerea sa efectivă în faţa acestora. 

(2) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, 

inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de 

rezultate sau 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. 

(3) În urma susţinerii tezei în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului 

ştiinţific, se semnează acordul de susţinere publică (document tipizat al şcolii 

doctorale) de către toţi membrii comisiei şi de către conducătorul de doctorat. 

 

Art. 31 
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Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la cererea studentului-doctorand până în 

momentul în care conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare semnează 

acordul de susţinere publică a tezei. Din acel moment, titlul tezei nu mai poate fi 

modificat. 

 

Durata studiilor universitare de doctorat 

 

Art. 32 

(1) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani, respectiv 6 semestre. 

(2) Anul de studii doctorale începe la 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie: 

semestrul I (1 octombrie – 31 martie), semestrul al II lea: 1 aprilie – 30 septembrie. 

Perioadele de vacanţă, cumulate, nu pot depăşi două luni, o luna în semestrul I, o 

luna in semestrul al II lea. In semestrul al II lea, vacanţa este în luna august. 

(3) Din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-

2 ani (1-4 semestre), cu aprobarea senatului universitar, la propunerea 

conducătorului de doctorat, cu avizul Directorului SD - IEE. 

(4) Prelungirea studiilor de doctorat se poate face pentru unul sau mai multe 

semestre, pe baza unei cereri de prelungire care se depune la secretariatul şcolii 

doctorale. 

(5) Cererea de prelungire se face de către studentul doctorand, este avizată de 

conducătorul de doctorat şi este aprobată de CSD. 

(6) Prelungirea programului de pregătire doctorală atrage după sine necesitatea 

susţinerii unor rapoarte de cercetare suplimentare în faţa conducătorului ştiinţific 

şi a comisiei de îndrumare, în funcţie de durata prelungirii şi a stadiului 

programului de cercetare ştiinţifică în care se află doctorandul, dar nu mai puţin de 

un raport de cercetare pe an. 

(7) Prelungirea se face în regim cu taxă, indiferent de forma de învăţământ la care 

a fost înmatriculat.   

(8) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, la cerere, din motive 

temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul SD - IEE. 

(9) Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor 

aprobate. 

(10) Perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate nu pot depăşi durata de doi 

ani. 

(11) Întreruperea studiilor doctorale se poate face la început de semestru 

universitar şi nu poate interveni pe parcursul anului I de studii doctorale, cu 

excepţia cazurilor medicale speciale (operaţie plus convalescenţă îndelungată), sau 

a concediilor de maternitate. 

(12) În perioada întreruperii studiilor, studentul-doctorand nu beneficiază de 

grantul doctoral, iar daca este înmatriculat la forma de învăţământ cu taxă, acesta 

nu plăteşte taxa de studii. 

(13) Pentru reluarea activităţii, studentul doctorand depune o cerere la şcoala 

doctorală, către directorul SD - IEE. 
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(14) După reluarea activităţii, studentul doctorand nu poate susţine public teza mai 

devreme de cinci luni (durata unui semestru), perioadă necesară pentru prezentarea 

tezei in faţa comisiei de indrumare, primirea acordului si pregătirea susţinerii 

publice a tezei. 

(15) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea şi prelungirea 

prevăzute la alin. (8) se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii 

universitare de doctorat. 

 

Art. 33 

(1) Dacă studentul-doctorand nu finalizează teza de doctorat în termenul stabilit 

potrivit contractului de studii universitare de doctorat (trei ani) şi nici în termenul 

stabilit prin actele adiţionale la acesta, poate beneficia de o perioadă de graţie de 

maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza. Depăşirea acestui termen 

atrage exmatricularea sa. 

(2) În perioada de graţie pentru susţinerea tezei de doctorat nu se susţin rapoarte de 

cercetare în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului ştiinţific. 

(3) În perioada de graţie prevăzută la alin. (1) studentul-doctorand nu poate 

beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale şi nu plateşte taxa 

de studii doctorale, dacă este înmatriculat în regim cu taxă. 

(4) Studentul doctorand aflat în perioada de graţie şi care intenţionează să susţină 

public teza este obligat să depună o cerere avizată de conducătorul ştiinţific, în 

acest sens, la secretariatul SD - IEE. 

(5) Semestrul în care se organizează evaluarea tezei de către conducătorul ştiinţific 

şi de către comisia de îndrumare şi susţinerea publică a tezei este în regim cu taxă; 

cuantumul taxei este cel stabilit pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul III 

de studii doctorale. 

 

Capitolul V - Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de 

Doctorat 

 

Art. 34 

(1) Studiile universitare de doctorat sunt finalizate prin susţinerea publică a tezei 

de doctorat. 

(2) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat se poate face numai după ce 

conducătorul/conducătorii de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare au 

semnat acordul pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. 

(3) În cadrul doctoratului stiinţific, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul 

activităţii proprii de cercetare stiinţifică şi să conţină rezultate originale în 

domeniul cunoaşterii stiinţifice. 

(4) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îsi asumă corectitudinea 

datelor si informaţiilor prezentate în teză, precum si opiniile si demonstraţiile exprimate 

în teză. Pentru orice material preluat, este obligatorie menţionarea sursei (surselor). 



20  

(5) Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de 

respectarea standardelor de calitate si de etică profesională, inclusiv de asigurarea 

originalităţii conţinutului. 

(6) Prin regulamentul propriu, SD -IEE elaborează un ghid de redactare a tezei de 

doctorat în funcţie de domeniul de doctorat, precizând elemente referitoare la 

structura formală a tezei, numărul minim de pagini, trimiterile la referinţe 

bibliografice, norme de tehnoredactare etc. Pe coperta tezei se vor menţiona 

Universitatea, Şcoala Doctorală, Facultatea, numele Conducătorului şi numele 

Doctorandului. 

 

Art. 35 

(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 Educaţiei Naţionale cu respectarea legislaţiei în 

vigoare în domeniul drepturilor de autor. 

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se 

asigură în conformitate cu prevederile legii. 

(3) Valorificarea dreptului 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. 36 

(1) CSD al SD - IEE elaborează, iar CSUD-UCV aprobă, criteriile si indicatorii de 

evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor 

si cu competenţele asociate calificării înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor 

din Invătamântul Superior, potrivit specificului domeniilor în care se organizează 

şi se desfăşoară studiile universitare de doctorat. 

(2) Criteriile elaborate în condiţiile alin. (1) sunt aprobate de către Senatul 

Universităţii din Craiova. 

(3) Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat au în vedere rezultatele de 

cercetare stiinţifică prezentate în teză, în special pe cele obţinute în cadrul 

programului de studii universitare de doctorat. Se iau în considerare şi rezultatele 

acceptate pentru publicare si aplicaţiile pentru care există cerere de înregistrare a 

unui brevet. 

 

Art. 37 

(1) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de 

CSD al SD - IEE. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: 

preşedintele, ca reprezentant al IOSUD - UCV, conducătorul/ conducătorii de 

doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în 

domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin doi îşi 

desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UCV. 
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(2) Preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-UCV, este directorul SD - IEE, 

decanul - dacă este membru al CSD de la SD - IEE sau al CSUD-UCV, un 

membru al CSD de la SD - IEE sau un membru al CSUD-UCV.  

(3) Membrii comisiei de doctorat trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: 

a) să aibă titlul de doctor; 

b) să aibă cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător stiinţific 

gradul II, ori calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau străinătate, cu 

activitate ştiinţifică relevantă pentru domeniul tezei. 

(4) În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii 

din Craiova, comisia de doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor instituţii. 

(5) În cazul în care, după validarea comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau 

unul dintre referenţii oficiali devine indisponibil, directorul CSUD-UCV poate 

aproba, la propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat şi cu 

avizul directorului SD - IEE, schimbarea acelui membru al comisiei de doctorat. 
 

Art. 38 

(1) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc 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 şi a conducătorului de 

doctorat/conducătorilor de doctorat. 
 

Art. 39.  

Etapele premergătoare susţinerii publice a tezei de doctorat şi susţinerea publică 
 

Etapa I 

a) Studentul doctorand depune la secretariatul SD - IEE cererea de depunere a 

tezei de doctorat în format electronic (sursă şi pdf) pentru obţinerea raportului de 

similitudini. Cererea, avizată de conducătorul de doctorat, este înregistrată în 

registrul de evidenţă al instituţiei (facultăţii). 

b) Raportul de similitudini generat de programul antiplagiat de la nivelul CSUD-

UCV este analizat şi interpretat de conducătorul ştiinţific împreună cu doctorandul. 

c) Raportul poate fi acceptat de către conducătorul ştiinţific dacă valorile celor doi 

coeficienţi de similitudine se încadreaza  în limitele impuse de către comisia de 

specialitate a CNATDCU din domeniul Inginerie Electrică respectiv Inginerie 

Energetică (dacă aceste limite sunt definite).  

d) In cazul în care conducătorul de doctorat nu este de acord cu analiza raportului 

de similitudini, respectiv cu explicaţiile doctorandului privind valorile 

coeficienţilor de similitudine, doctorandul este obligat să îşi refacă teza până la 

obţinerea unui raport de similitudini acceptat de către conducătorul ştiinţific. 

e) După obţinerea acordului de la conducătorul ştiinţific teza este înaintată CSD al 

SD-IEE în vederea analizei raportului de similitudini.  

f) In cazul în care CSD al SD - IEE este de acord cu analiza raportului de 

similitudini făcută de doctorand, acesta poate trece la etapa următoare, aceea de 



22  

prezentare a tezei în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului ştiinţific pentru 

primirea acordului de susţinere publică. 

 

Etapele II-VII sunt conforme cu cele din Regulamentul instituţional de 

organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat al 

Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea 

din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat din 24.11.2016. 

 

Art. 40 

(1) Sedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de preşedintele 

comisiei de doctorat şi cuprinde etapele de la Art. 41 din Regulamentul 

instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de 

doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – 

Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat din 

24.11.2016.  

(2) În timpul susţinerii publice a tezei, sesiunea de întrebări din partea membrilor 

comisiei de doctorat şi a publicului, este obligatorie, conform art. 168 alin. (3) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

(3) Rezultatele dezbaterii tezei vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de 

către comisia de doctorat. 

(4) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor 

asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat, sau solicitarea ca 

studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării 

unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susţinerii publice a tezei de 

doctorat. 

 

Art. 41 

(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 - conform Art. 42 din Regulamentul 

instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de 

doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – 

Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat din 

24.11.2016. Celelalte aliniate şi subpuncte de la Art. 42 din Regulamentul 

instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de 

doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – 

Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat din 

24.11.2016 se aplică şi pentru SD - IEE. 

 

Art. 42 

Atribuirea Titlului de doctor sau invalidarea tezei de doctorat se fac conform Art. 

43 din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de 

studii universitare de doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de 
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Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat 

din 24.11.2016. 

 

Art. 43 

(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de 

doctorat se numeşte “Diplomă de doctor”. În diploma care certifică obţinerea şi 

deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar 

sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care certifică 

obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se 

menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului. 

(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, se conferă de 

către IOSUD-UCV diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i 

acronimul Dr. 

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentuldoctorand, 

respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe 

diploma de doctor se va 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”. 
 

Capitolul VI - Conducătorul de doctorat. Comisia de îndrumare 
 

Art. 44 

(1) Un conducător de doctorat face parte din SD - IEE dacă a avut calitatea de 

conducător de doctorat la Universitatea din Craiova la momentul intrării în vigoare 

a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 sau a dobândit calitatea de conducător de 

doctorat conform art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, are un contract 

de muncă cu Universitatea din Craiova şi prin hotărâre a CSD al SD - IEE. 

(2) Dreptul de a desfăşura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza 

numai în domeniul pentru care s-a conferit această calitate şi într-o singură IOSUD. 

(3) Pentru realizarea activităţii prevăzute la alin. 2 cadrele didactice şi de cercetare 

care au calitate de conducători de doctorat trebuie să aibă un contract de muncă cu 

IOSUD. 

(4) În situaţia în care un conducător de doctorat doreşte să îşi desfăşoare 

activitatea de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD care organizează 

doctorat în domeniul respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor 

două senate universitare. Cererea se adresează rectorului universităţii şi trebuie 

avizată de către directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat CSUD. 

Acordul celor două instituţii se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul 

de doctorat, prin avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului universităţii. 

(5) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de conducere de doctorat în cadrul 

altei IOSUD decât în aceea în care i s-a conferit calitatea de conducător de 

doctorat necesită clarificarea situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii 
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implicate IOSUD şi încheierea uni contract individual de muncă cu IOSUD unde 

îşi va desfăşura activitatea. 

(6) După împlinirea vârstei de pensionare, conducătorul de doctorat îşi poate 

păstra această calitate şi poate rămâne membru al şcolii doctorale până la 

împlinirea vârstei de 70 de ani sau până la finalizarea tezelor de doctorat pentru 

doctoranzii coordonaţi înmatriculaţi, în baza unui contract de muncă pe durată 

determinată de un an, care poate fi prelungit cu aprobarea Senatului Universităţii 

din Craiova. 
 

Art. 45 

Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan mai mult de 12 studenţi-

doctoranzi în cadrul SD - IEE, aflaţi în diverse stadii de desfăşurare ale studiilor 

de doctorat. În numărul maxim de studenţi-doctoranzi la data concursului de 

admitere la doctorat nu sunt incluşi: studenţii-doctoranzi aflaţi în întreruperea 

activităţii, studenţii-doctoranzi aflaţi în perioada de graţie pentru finalizarea şi 

susţinerea publică a tezei de doctorat, studenţii-doctoranzi care au susţinut public 

teza de doctorat, dar nu au fost încă validaţi de căre CNATDCU, studenţii-

doctoranzi care refac sau completează teza în urma invalidării tezei de către 

CNATDCU; studenţii-doctoranzi coordonaţi în cotutelă, dacă nu este conducător 

de doctorat principal. 
 

Art. 46 

(1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat sunt cele prevăzute de 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al IOSUD-UCV, Regulamentul 

şcolii doctorale, precum şi de contractul de muncăşi sunt prevăzute la Art. 47 din 

Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii 

universitare de doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat 

din 24.11.2016. 
 

Art. 47 

(1) Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o 

comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de 

cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale 

sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. 

(2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat 

în urma consultării cu studentul-doctorand. 

(3) Membrii comisiei de îndrumare pot sa aibă gradul didactic de profesor, de 

conferenţiar, de lector/şef lucrări sau de cercetător ştiinţific gr. I/cercetător 

ştiinţific gr. II şi trebuie să aibă competenţe în domeniul de cercetare în care se 

înscrie tematica tezei de doctorat a doctorandului îndrumat. 
 

Capitolul VII - Studentul doctorand 
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Art. 48 

(1) Statutul studentului doctorand din cadrul SD - IEE decurge din Legea educaţiei 

naţionale, Codul Studiilor Universitare de Doctorat, Regulamentul instituţional, 

Regulamentul şcolii doctorale, precum şi din alte norme adoptate de Universitate, 

facultate şi SD - IEE. 

(2) Drepturile şi obligaţiile studentului doctorand sunt precizate în contractul de 

studii universitare de doctorat. 

(3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului de pregătire universitară 

avansată, studentul-doctorand se află sub autoritatea titularului de curs / disciplină, 

a conducătorului de doctorat, precum şi a consiliului şi directorului 

departamentului şi a consiliului şi directorului SD - IEE. 

(4) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului de cercetare ştiinţifică, 

studentul-doctorand se află sub autoritatea conducătorului de doctorat (a ambilor 

conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de comisia de îndrumare, 

precum şi a consiliului şi directorului SD - IEE. 

 
 

Capitolul VIII - Coordonarea activităţii doctorale în cotutelă 
 

Art 49 

Coordonarea activităţii doctorale în cotutelă se realizează conform Art. 49 şi Art. 

50 din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de 

studii universitare de doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  Şedinţa de Senat 

din 24.11.2016. 

 

Capitolul IX - Evaluarea  programelor  de  studii  universitare  de  doctorat, a 

activităţii doctoranzilor şi a conducătorilor de doctorat 

 

Art. 50 

Evaluarea programelor de studii universitare de doctorat, a activităţii doctoranzilor 

şi a conducătorilor de doctorat, atât externă cât şi internă se realizează conform 

Art. 51 şi Art. 52 din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a 

programelor de studii universitare de doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în  

Şedinţa de Senat din 24.11.2016. 

 

Capitolul X - Normarea activităţilor din SD – IEE  

 

Art. 51 

(1) SD – IEE are buget propriu, care va fi coordonat de CSUD-UCV. Acest buget 

se compune din granturile acordate conform legii pentru studenţii doctoranzi 

membri ai SD - IEE, precum şi din taxele achitate de către studenţii doctoranzi. 
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(2) Directorul SD - IEE are obligaţia să prezinte SD - IEE şi CSUD-UCV, la finele 

fiecărui an universitar, un raport cu privire la situaţia financiară a SD – IEE. 

 

Art. 52 

(1) Activităţile de îndrumare a doctoranzilor pe parcursul programului de cercetare 

se normează conform legii. 

(2) Activităţile din programul de pregătire universitară avansată şi cele din 

programul de cercetare ştiinţifică se normează în statul de funcţiuni al SD – IEE, 

conform Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor 

de studii universitare de doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare 

de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), aprobat în Şedinţa de 

Senat din 24.11.2016. 

(3) În statul de funcţii al SD – IEE, se vor norma cursurile din programul de 

pregătire universitară avansată doar pentru domeniile Inginerie Electrică şi 

Inginerie Energetică în care sunt înmatriculaţi cel puţin 5 studenţi în anul I de 

studii.  

(4) În cazul în care sunt mai puţin de 5 studenţi doctoranzi, în statul de funcţii se 

pot norma cursuri dacă se ajunge la un acord pentru derularea acestora cu alte 

Şcoli doctorale, membre ale IOSUD-UCV, cu respectarea numărului de minim de 

5 studenţi doctoranzi pentru fiecare curs.  

 

Capitolul XI – Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Art. 53 

(1) Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică tuturor studenţilor doctoranzi 

care nu au susţinut teza de doctorat în faţa Comisiei de îndrumare până la data 

intrării lui în vigoare. 

(2) Prezentul Regulament a fost elaborat de către CSD al SD – IEE din cadrul 

Facultăţii de Inginerie Electrică, după consultarea tuturor conducătorilor de 

doctorat membri ai SD – IEE. 

(3) Regulamentul a fost avizat prin votul universal, direct, secret si egal al 

majoritatii absolute a conducatorilor de doctorat membrii ai SD – IEE. 

(4) Regulamentul elaborat de CSD al SD – IEE a fost adoptat de către CSUD – 

UCV în şedinţa din 16.03.2017, intră în vigoare la data de  16.03.2017 şi este 

adus la cunoştinţa celor interesaţi prin postarea lui pe pagina de INTERNET a 

Universităţii din Craiova www.ucv.ro, meniul Studii doctorale: 

http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala şi pe site-ul Facultăţii de Inginerie 

Electrică (www.ie.ucv.ro). 

(5) Prezentul regulament se poate aplica si in cazul programelor de studii 

universitare de doctorat in cotutela, daca prin acordul de parteneriat s-a decis 

astfel. 
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