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1. SCOP 
Prezenta procedură are ca scop de a prezenta cadrul organizatoric, etapele, criteriile şi 

responsabilităţile în baza cărora se desfăşoară competiţia între şcolile doctorale din cadrul IOSUD – 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, pentru 
repartizarea granturilor doctorale. 
 
 2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura este aplicată la nivelul IOSUD-UŞAMV Iaşi, în cadrul competiţiei dintre Şcoala 
Doctorală de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie şi Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară, ca 
urmare a prevederilor OUG 21/31.05.2012, referitoare la unele modificări şi completări la textul 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind repartizarea granturilor doctorale. 
  

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 3.1. Definiţii 

 3.1.1. Grantul doctoral reprezintă suma de bani acordată de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
pentru acoperirea costurilor necesare bunei desfăşurări a unui program de studii doctorale la zi, pe 
întreaga perioadă de desfăşurare a acestui program, în conformitate cu prevederile legale (HG 
681/2011). 

3.1.2. Studiile universitare de doctorat sau doctoratul constituie cel de-al treilea ciclu al 
studiilor universitare, a cărui fînalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în 
realizarea cercetării ştiintifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în 
formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţa profesională 
de cercetare, finalizată prin susţinerea tezei de doctorat şi acordarea titlului de doctor. 

3.1.3. Admiterea la doctorat este procesul prin care absolvenţii de studii universitare de 
licenţă (ciclul I) şi masterat (ciclul II), sau cei cu diplome echivalente, pot fi selectaţi pentru a urma 
studiile universitare de doctorat. 

3.1.4. Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat este instituţia care are 
dreptul de a organiza studii universitare de doctorat (cazul USAMV Iaşi). 

3.1.5. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat reprezintă structura administrativă de 
conducere a IOSUD. 

3.1.6. Şcoala doctorală este o structură organizatorică şi administrativă din cadrul IOSUD 
care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau 
tematică disciplinară ori interdisciplinară. 

3.1.7. Conducătorul de doctorat este cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în 
domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand, în urma 
dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011. 

3.1.8. Studentul-doctorand sau doctoranul este studentul înmatriculat în programul de studii 
universitare de doctorat. 

3.1.9. Domeniul de doctorat face referire la un grup de discipline ştiinţifice înrudite, având de 
regulă materiale şi metode de lucru specifice asemănătoare. 

3.1.10. Specializarea doctorală cuprinde 1-2 discipline ştiinţifice sau tematici disciplinare ori 
interdisciplinare pentru care se stabileşte un program de doctorat specific; poate fi specifică unuia 
sau mai multor conducători de doctorat. 
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3.1.11 Teza de doctorat este lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un student-
doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru obţinerea titlului de 
doctor. 

3.2. Abrevieri 
3.2.1. USAMV Iaşi = Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu 

de la Brad” Iaşi.  
3.2.2. IOSUD = Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
3.2.3. CSUD = Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 
3.2.3. SDAHZ = Şcoala Doctorală de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie 
3.2.4. SDMV = Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară 
 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
Procedura de faţă este elaborată pe baza următoarelor documente: 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
- Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/iunie 2011); 
- OUG 21/30.05.2012 privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
- Carta Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi; 
- Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 

universitare de doctorat la IOSUD – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi; 

- Regulamentul Şcolii Doctorale de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie, din cadrul 
UŞAMV Iaşi; 

- Regulamentul Şcolii doctorale de Medicină Veterinară, din cadrul USAMV Iaşi; 
- Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de 

doctorat (cod UAIAŞI.POB.31); 
- Ordinul MECTS 3313/23.02.2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 
universitar 2012-2013; 

- Ordinul 4970/02.08.2012 privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la 
studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013. 

 
5. DESCRIEREA PROCESULUI 

 5.1. Cadrul organizatoric 
Prezenta procedură are în vedere faptul că activitatea pentru studiile universitare de doctorat 

din USAMV Iaşi, ca Instituţie Organizatoare pentru Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), este 
coordonată de Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. Această activitate este organizată la 
nivelul a două şcoli doctorale, cu domenii specifice de doctorat: Şcoala Doctorală de Agronomie, 
Horticultură şi Zootehnie (SDAHZ) – pentru domeniile Agronomie, Horticultură şi Zootehnie şi 
Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) – pentru domeniul Medicină Veterinară. 

De asemenea, procedură ţine cont de faptul că în cadrul fiecărui domeniu, activitatea de 
doctorat se concretizează la nivel de specializări doctorale, pe baza hotărârii Senatului USAMV 
Iaşi, în funcţie de competenţa şi disponibilitatea cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile pentru 
calitatea de conducător de doctorat. 
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Pregătirea universitară prin doctorat este rodul activităţi de îndrumare a doctorandului de către 
conducătorul de doctorat, prin valorificarea expertizei sale şi a muncii de cercetare a doctorandului, 
în cadrul tehnico-administrativ al specializării doctorale al şcolii doctorale şi al IOSUD. 
 5.2. Principii organizatorice 

Procedura de faţă are în vedere respectarea principiilor organizatorice, care rezultă din 
Regulamentul IOSUD şi Regulamentele celor două şcoli doctorale, referitoare la drepturile şi 
îndatoririle conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor. În acest sens, sunt menţionate: 
capacitatea tehnico-materială a specializării doctorale, disponibilitatea conducătorului de doctorat, 
pregătirea profesională a candidaţilor pentru studiile doctorale şi egalitatea de şanse, strategia de 
dezvoltare a IOSUD s.a. 

În realizarea prezentei procedurii este avută în vedere respectarea principiului relaţiei cerere-
ofertă, reglată prin criterii de competitivitate; cererea este formulată de şcolile doctorale, iar oferta 
este prezentată de IOSUD, în baza repartiţiei de locuri pentru doctorat primite de la MEN. 

5.3. Etapele procedurii de desfăşurare a competiţiei 
Consiliul şcolii doctorale solicită comunicarea din partea conducătorilor de doctorat a 

numărului de granturi pe care aceştia au capacitatea şi disponibilitatea de a le coordona/conduce. 
Consiliul şcolii doctorale analizează solicitările conducătorilor de doctorat şi le coroborează 

cu criteriile de evaluare a capacităţii şi disponibilităţii acestora. 
În urma analizei prevăzute, ca şi a principiilor organizatorice prevăzute la subcapitolul 5.2., 

Consiliul şcolii doctorale întocmeşte o notă de fundamentare pentru numărul de granturi doctorale 
necesare. 

Notele de fundamentare prezentate de cele două şcoli doctorale sunt analizate de Consiliul 
pentru Studii Universitare de Doctorat. Pe baza acestei analize, CSUD propune spre aprobare 
Consiliului de Administraţie al USAMV Iaşi numărul de granturi repartizat fiecărei şcoli doctorale. 

Directorul CSUD comunică directorilor celor două şcoli doctorale rezultatul competiţiei 
dintre şcoli, respectiv numărul de granturi repartizat fiecărei şcoli doctorale. 

Consiliul fiecărei şcoli doctorale defînitivează competiţia de repartizare a granturilor pentru 
stabilirea numărului acestora pentru fiecare specializare doctorală şi conducător de doctorat.  

Eventualele contestaţii referitor la modul de repartizare a granturilor pe şcoli doctorale şi/sau 
conducători de doctorat sunt înaintate către CSUD, care este obligat să le soluţioneze în termen de 
48 de ore. 

Listele definitive cu numărul de granturi doctorale repartizate conducătorilor de doctorat şi 
şcolilor doctorale sunt afişate pe site-ul USAMV Iaşi. 

5.4. Criteriile de evaluare în vederea repartizării granturilor doctorale 
În procesul de repartizare a granturilor se vor lua în considerare criteriile de mai jos.  
a. Criteriul eligibilităţii conducătorilor de doctorat în funcţie de vârstă (sub 65 ani) şi de 
numărul de granturi aflate în îndrumare (nu mai mult de opt). 
b. Criteriul continuării activităţii de conducător de doctorat prin cotutelă (conform art. 21(2) şi 

21(4) din Regulamentul IOSUD). 
c. Evaluarea conducătorilor de doctorat pe baza activităţii de cercetare. 
d. Existenţa în cadrul disciplinei/specializării doctorale a unei infrastructuri corespunzătoare 

pentru activitatea de doctorat. 
e. Criteriul ”productivităţii”, în funcţie de numărul de teze fînalizate şi de calitatea acestora. 
f. Activitatea ştiinţifică a conducătorului de doctorat: opere ştiinţifice, participare la viaţa 

ştiinţifică, membru în organisme şi organizaţii ştiinţifice, în comisii de doctorat, în structuri ale 
MEN etc. 
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g. Evaluarea generală anuală în calitate de cadru didactic şi conducător de doctorat. 
h. Încadrarea tematicii conducătorului de doctorat în strategia de cercetare a UŞAMV Iaşi 

i. Alte elemente care completează aprecierea conducătorului de doctorat. 

6. Responsabilităţi         

 6.1. Rectorul Universităţii 

- aprobă procedura; 

- impune aplicarea procedurii; 

- alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii. 

6.2. Prorectoratul cu activitatea educaţională 

- avizează procedura. 

6.3. Responsabilul de proces – director CSUD 

- elaborează, modifică, retrage procedura; 

- monitorizează aplicarea procedurii. 

6.4. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

- verifică procedura din punct de vedere al şistemului calităţii; 

- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea şi reviziile procedurii; 

- auditează   procesul   şi   procedura,   în  vederea   identificării   oportunităţilor  de 

îmbunătăţire a calităţii. 

6.5. Directorii Şcolilor Doctorale 

- aplică şi respectă procedura; 

- organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 

6.6 Conducătorii de doctorat 

-    aplică şi respectă procedura. 

6.7. Secretariatul CSUD 

-    aplică şi respectă procedura; 

-    gestionează documentele care rezultă din aplicarea procedurii. 

 

7. ÎNREGISTRĂRI  

7.1. Fişa de prezentare a conducătorului de doctorat; aceasta cuprinde: 

- CV tip Europass; 
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- operă ştiinţifică pe ultimii cinci ani (lucrări ştiinţifice, manuale, brevete, omologări, 

contracte de cercetare etc.);          

 - lista tezelor de doctorat finalizate şi lista tezelor de doctorat în curs de realizare; 

- prezentarea bazei tehnico-materiale disponibile pentru cercetare;  

- alte realizări deosebite. 

7.2. Lista de repartizare a granturilor pe şcoli doctorale, domenii doctorale, specializări 

doctorale şi conducători de doctorat. 

 

 

 
 
 

 


