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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Regulamentul școlii doctorale detaliază normele de organizare şi 

desfăşurare a doctoratului, stabilite la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, aplicabile la nivelul şi specificul școlii doctorale în conformitate cu: 

a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (cu modificările şi completările 

ulterioare); 

b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (cu 

modificările şi completările ulterioare); 

c) Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea 

Codului studiilor universitare de doctorat (cu modificările şi completările 

ulterioare); 

d) ordinele ministrului educației naționale emise în domeniu; 

e)  Carta Universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

f) Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor 

de studii universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

Art. 2. (1) Regulamentul școlii doctorale reglementează principiile de bază 

privind organizarea şi implementarea programului de studii universitare de doctorat, 

care constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare din Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Studiile universitare de doctorat au ca finalitate principală formarea 

competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil al trinomului de 

cunoştinţe – abilităţi - aptitudini, prin cercetare ştiinţifică originală, relevantă 

naţional şi internaţional, materializându-se, după susţinerea tezei de doctorat, prin 

acordarea diplomei şi a titlului de doctor. 

Art. 3. (1) Regulamentul școlii doctorale este elaborat de către consiliul școlii 

doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai școlii 

doctorale, cu respectarea prevederilor regulamentului instituţional de organizare şi 

desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul I.O.S.U.D. 

(2) Regulamentul școlii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret 

şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai școlii doctorale 

şi al reprezentanţilor studenţilor-doctoranzi în consiliul școlii doctorale. 

(3) Regulamentul școlii doctorale se aprobă de către consiliul pentru studiile 

universitare de doctorat (C.S.U.D.). 

Art. 4. (1) Şcoala doctorală organizează numai doctorat ştiinţific la forma de 

învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvență redusă, potrivit legii.   

(2) Doctoratul se organizează în limba română, în limba minorităţilor naţionale 

sau într-o limbă de circulaţie internaţională, stipulându-se modalitatea aleasă în 

contractul de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D., conducătorul de doctorat şi 

studentul-doctorand. 

(3) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul 

de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

(4) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă. În acest caz, 

studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui 

conducător de doctorat din I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
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şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 

unui conducător de doctorat din I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”  și a unui conducător dintr-o altă instituție din România, pe baza unui acord 

scris între această instituție şi I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de 

doctorat sunt din I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, dar au 

specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a 

împlinit vârsta de 65 de ani și Senatul universitar a hotărât ca acesta să mai îndrume 

studenți-doctoranzi numai în regim de cotutelă. 

(5) Prevederile regulamentului se aplică şi studenților-doctoranzi care parcurg, 

în cadrul școlii doctorale, programe de studii universitare de doctorat în cotutelă. 

 

CAPITOLUL II: ŞCOALA DOCTORALĂ 
 

Art. 5. (1) În cadrul I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie, școala doctorală este o 

structură organizatorică şi administrativă, care oferă sprijinul necesar pentru 

desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică disciplinară sau interdisciplinară. 

(2) Şcoala doctorală se înfiinţează la propunerea conducerii Academiei de 

Poliție, cu avizul Senatului universitar şi cu aprobarea C.S.U.D. 

(3) Şcoala doctorală poate funcţiona prin parcurgerea procesului de autorizare 

provizorie şi acreditare, în condiţiile legii. 

(4) Autorizarea provizorie a școlii doctorale nu se poate întinde pe o perioadă 

mai mare de 3 ani. 

(5) Şcoala doctorală se poate constitui numai atunci când cuprinde cel puţin 3 

conducători de doctorat. 

(6) Şcoala Doctorală de Drept cuprinde conducătorii de doctorat care au 

dobândit această calitate, potrivit legii, în domeniul „Drept” 

(7) Pe lângă conducătorii de doctorat, școlii doctorale i se pot afilia şi alţi 

cercetători sau cadre didactice, implicate în activităţi de cercetare şi/sau predare în 

cadrul școlii doctorale, din cadrul instituţiilor componente ale I.O.S.U.D. sau din 

cadrul altor instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate. 

(9) În cadrul unei școli doctorale se pot înmatricula noi studenţi-doctoranzi 

numai dacă aceasta este acreditată sau autorizată provizoriu.  

Art. 6. (1) Şcoala doctorală asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru 

dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale şi de specialitate, precum şi 

abilităţi cognitive specifice domeniului  „Drept”. 

(2) Cunoştinţele generale se referă la acumularea, interpretarea şi dezvoltarea 

cunoaşterii avansate din domeniul de doctorat „Drept”. 

(3) Competenţele dobândite sunt profesionale (de conţinut, cognitive şi de 

cercetare) şi transversale, în domeniul „Drept”. 

(4) Competenţele profesionale ale domeniului sunt: 

a) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de 

cercetare; 

b) utilizarea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; 

c) acumularea cunoştinţelor privind managementul proiectelor de 

cercetare; 
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d) aplicarea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; 

e) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii 

cercetării ştiinţifice în domeniu.  

(5) Competenţele transversale ale domeniului sunt: 

a) competenţe de comunicare scrisă şi orală, în domeniul afacerilor 

interne; 

b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 

c) de utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

d) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 

e) calităţi de conducere; 

f) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de 

tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru 

alţii; 

g) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului; 

h) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de 

proprietate intelectuală.  

(6) Abilităţile cognitive specifice presupun: 

a) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; 

b) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice în 

domeniul „Drept”; 

c) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională 

necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice în domeniul „Drept”; 

d) identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare, imaginaţie 

creativă şi combinativă, analiză critică şi interpretativă în domeniul „Drept”.  

Art. 7. (1) Şcoala doctorală cuprinde, ca membri, conducătorii de doctorat şi 

studenții-doctoranzi aflaţi în îndrumarea acestora. 

(2) Sunt membri ai școlii doctorale conducătorii de doctorat care îşi desfăşoară 

activitatea în Academia de Poliție, în calitate de cadre didactice titulare (cu norma 

de bază în Academie și raporturi de serviciu sau contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată) sau în calitate de cadre didactice asociate (cu contract de muncă pe 

perioadă determinată), precum și studenții-doctoranzi aflați în îndrumarea acestora. 

(3) Pe lângă conducătorii de doctorat, ca membri ai școlii doctorale, acesteia i 

se pot afilia și alți cercetători sau cadre didactice implicate în activități de cercetare 

și/sau predare în cadrul școlii doctorale, din cadrul Academiei de Poliție sau din 

cadrul altor instituții sau unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate. 

Art. 8. Retragerea calităţii de membru al școlii doctorale, a unui conducător de 

doctorat, se face în cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a) încalcă prevederile Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară al Academiei de Poliție; 

b) înregistrează o slabă activitate de coordonare a studenților-doctoranzi 

aflaţi în îndrumarea sa, concretizată prin lipsa performanţelor în cercetare ale 

acestora; 

c) atunci când, în urma medierii unui conflict major (agresiune fizică sau 

sexuală, discriminare de orice fel, jigniri, calomnieri, obţinerea prin impunere a unor 

foloase materiale sau de altă natură, dovedite de reclamant) dintre conducătorul de 
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doctorat şi un student-doctorand aflat în îndrumarea sa, rezultă că vina aparţine 

conducătorului de doctorat; 

d) nu îndeplineşte standardele referitoare la publicarea de cărţi, articole, 

materiale didactice; 

e) nu manifestă interes pentru activităţile desfăşurate de școala doctorală 

(nu participă la evaluări, nu răspunde la solicitările școlii doctorale). 

Art. 9. Decizia de acceptare a noi membri conducători de doctorat şi de 

retragere a calităţii de membru al școlii doctorale aparţine consiliului școlii 

doctorale. 

Art. 10. (1) Pentru a deveni membru al Şcolii Doctorale de Drept, 

conducătorul de doctorat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să solicite, în scris, rectorului acceptarea sa ca membru al școlii 

doctorale, conform Anexei nr. 1. 

b) să nu-i fi fost retrasă calitatea de membru al altei școli doctorale; 

c) să prezinte cel puţin 3 referinţe din partea unor cadre didactice sau 

cercetători, care îi cunosc îndeaproape activitatea ştiinţifică şi didactică, din ţară sau 

din străinătate. Aceste referinţe trebuie să conţină aprecieri cu privire la moralitatea, 

etica şi deontologia profesională, precum şi cu privire la gradul de recunoaştere a 

activităţii ştiinţifice şi publicistice. 

d) să aibă vârsta de maximum 65 ani; 

e) să fi publicat în ultimii 2 ani, în calitate de unic autor, cel puţin o  carte/ 

un manual/ curs universitar/ monografie/ studiu de specialitate, sau în calitate de 

coautor, cel puţin două cărţi/ manuale/ cursuri universitare/ monografii/ studii de 

specialitate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul „Drept”; 

f) să fi publicat în ultimii 2 ani, cel puţin 4 articole/ comunicări ştiinţifice 

în buletinele/revistele/volumele manifestărilor ştiinţifice apărute la edituri cu 

prestigiu recunoscut în domeniul „Drept”. În locul acestor articole/ comunicări 

ştiinţifice se poate lua în considerare o altă carte/ monografie/ manual/ studiu de 

specialitate/ curs universitar publicat în calitate de autor sau coautor la editurile cu 

prestigiu recunoscut în domeniul „Drept”. 

(2) Îndeplinirea condiţiilor specificate la alin (1), va rezulta din conţinutul 

dosarului prezentat de candidat, conform Anexei nr. 2. 

 Art. 11. Şcoala doctorală este condusă de un director al școlii doctorale şi de 

consiliul școlii doctorale. 

Art. 12. (1) Directorul școlii doctorale este autoritatea managerială care 

conduce consiliul școlii doctorale.  

(2) Directorul școlii doctorale este numit de către C.S.U.D. dintre conducătorii 

de doctorat din cadrul școlii doctorale şi este membru de drept în consiliul școlii 

doctorale.  

(3) Directorul școlii doctorale reprezintă școala doctorală în raport cu 

instituţiile similare din ţară şi străinătate.  

(4) Directorul școlii doctorale este asimilat directorului de departament.  

Art. 13. Atribuţiile directorului școlii doctorale sunt următoarele:  

a) conduce activitatea școlii doctorale şi răspunde de îndeplinirea 

sarcinilor didactice şi de cercetare ştiinţifică ce revin membrilor școlii doctorale;  
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c) reprezintă școala doctorală în C.S.U.D., precum şi în afara instituţiei, 

când îi sunt delegate competenţe în acest sens;  

d) elaborează planurile de activitate semestriale şi anuale ale școlii 

doctorale şi urmăreşte îndeplinirea acestora;  

e) formulează propuneri pentru elaborarea planurilor de învăţământ, le 

supune dezbaterii consiliului școlii doctorale şi C.S.U.D., iar după aprobare, 

răspunde de aplicarea acestora;  

f)  întocmeşte şi gestionează statul de funcţii didactice al școlii doctorale; 

g) organizează şi conduce activitatea de formare profesională continuă;  

h) organizează, coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a 

examenelor, a susţinerii referatelor şi susţinerilor publice ale tezelor de doctorat;  

i) propune acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni personalului 

școlii doctorale.  

Art. 14. (1) Consiliul școlii doctorale este autoritatea de conducere 

reprezentativă aleasă a școlii doctorale. 

(2) Din consiliul școlii doctorale fac parte conducători de doctorat membri ai 

școlii doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 

20%, rotunjit în plus dacă este cazul, iar restul de 30% îl reprezintă membri aleși din 

afara școlii doctorale dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o 

recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele socio-

economice relevante, care sunt recomandaţi de către conducătorii de doctorat, fără a 

avea vreun grad de rudenie cu aceştia.  

(3) Consiliul școlii doctorale este format din membri aleşi din cadrul școlii 

doctorale şi din afara acesteia. Membrii consiliului școlii doctorale se aleg prin vot 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală.  

(4) Consiliul școlii doctorale este constituit din minimum 6 membri astfel: 3 

conducători de doctorat din cadrul școlii doctorale, 2 studenţi-doctoranzi şi un 

membru dintre personalităţile ştiinţifice recomandate de către conducătorii de 

doctorat, fără a avea vreun grad de rudenie cu aceştia. 

(5) Membrii consiliului aleşi din cadrul școlii doctorale sunt conducători de 

doctorat ai școlii doctorale şi studenţi-doctoranzi înmatriculaţi la programele 

derulate în cadrul acesteia. 

(6) Membrii consiliului aleşi din afara școlii doctorale sunt personalităţi 

ştiinţifice, cu recunoaştere internaţională semnificativă, precum şi personalităţi din 

domeniul relevant școlii doctorale. 

(7) Mandatul consiliului școlii doctorale este de 5 ani. Durata mandatului unui 

membru al consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum 

două ori. 

(8) Studenţii-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale care îşi 

finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de 

membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(9) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se 

organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea 

mandatului consiliului școlii doctorale.  

(10) Principalele atribuții ale consiliului școlii doctorale sunt: 

a) elaborează regulamentul șolii doctorale; 
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b) elaborează şi avizează planul de învăţământ pentru programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate; 

c) stabileşte standarde minimale de performanţă ştiinţifică pentru 

conducătorii de doctorat şi pentru evaluarea periodică a personalului didactic şi de 

cercetare; 

d) evaluează anual activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din 

cadrul școlii doctorale; 

e) decide cu privire la acordarea sau revocarea calităţii de membru al școlii 

doctorale unor conducători de doctorat în conformitate cu actele normative şi poate 

decide prelungirea sau încetarea contractului de muncă al unui conducător de 

doctorat; 

f) înmatriculează şi exmatriculează studenţii-doctoranzi, la propunerea 

conducătorilor de doctorat membri ai școlii doctorale; 

g) ia decizii privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi 

de cercetare care desfășoară activități în cadrul școlii doctorale în baza unui contract 

de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 

h) asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea autorizării 

provizorii/acreditării școlii doctorale; 

i) acordă consultare conducătorului de doctorat care stabileşte conţinutul şi 

forma concursului de admitere; 

j) organizează concurs de admitere pentru fiecare poziţie de student-

doctorand vacantă la solicitarea conducătorilor de doctorat; 

k) avizează contractul-cadru de studii universitare de doctorat; 

l) mediază conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de 

doctorat; 

m) cercetează, analizează şi schimbă conducătorul de doctorat, la cererea 

motivată a studentului-doctorand; 

n) iniţiază relaţii de parteneriat (cercetări doctorale în cotutelă, schimburi 

de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare) cu instituţii de învăţământ 

superior şi de cercetare din ţară şi străinătate; 

o) aprobă echivalarea creditelor de studii transferabile, la propunerea 

conducătorului de doctorat; 

p) analizează, în vederea avizării, solicitarea de transfer a unui student-

doctorand la o altă școală doctorală, în același domeniu de doctorat, respectiv 

solicitarea de transfer a unui student-doctorand de la o altă școală doctorală din 

același domeniu de doctorat la Școala Doctorală de Drept, cu acordul prealabil al 

conducătorilor de doctorat implicați; 

q) formulează propuneri privind componenţa comisiei de specialitate 

pentru evaluarea tezei de abilitare, în vederea supunerii spre aprobarea C.S.U.D.; 

r) ia măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele 

eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie 

profesională universitară; 

s) garantează 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, 
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precum şi a rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, prin postarea 

pe internet, a următoarelor: 

1) regulamentul școlii doctorale;  

2) informaţii privind posturile vacante pentru studenţii-doctoranzi;  

3) informaţii privind posturile vacante pentru conducătorii de 

doctorat;  

4) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a 

programelor doctorale;  

5) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de 

doctorat;  

6) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a 

costurilor suportate de studentul-doctorand;  

7) modelul contractului-cadru de studii doctorale;  

8) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi 

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

9) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale 

conducătorilor de doctorat;  

10) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de 

elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora;  

11) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, 

precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 20 de zile 

calendaristice înaintea susţinerii acestora;  

12) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, 

publicate pe un site administrat de Ministerul Educației și Cercetării (M.E.C.); 

13) informaţii referitoare la admitere. 

(11) Consiliul școlii doctorale se întâlneşte de cel puţin 3 ori pe an, la cererea 

directorului școlii doctorale sau a cel puţin 1/3 (o treime) din numărul membrilor 

săi. 

(12) Consiliul școlii doctorale decide prin hotărâre. Hotărârile se adoptă în 

şedinţă, prin votul majorităţii membrilor prezenţi. Cvorumul necesar adoptării 

hotărârilor de către consiliul școlii doctorale este de 2/3 (două treimi) din numărul 

total al membrilor. Consiliul școlii doctorale organizează evidenţa hotărârilor 

adoptate. 

(13) În cazul în care urgența luării unei hotărâri o impune, ședința se poate 

desfășura în spațiul virtual, cu exprimarea votului printr-un sistem electronic de 

comunicații care lasă o urmă scrisă. 

(14) Toţi membrii consiliului școlii doctorale au drept de vot deliberativ egal. 

Art. 15. Consiliul școlii doctorale poate decide, la cererea motivată a 

studentului-doctorand, schimbarea conducătorului de doctorat, dacă s-a constatat 

neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta, ori pentru 

unul dintre motivele, specificate la art. 8 lit. c), care vizează raportul de îndrumare 

dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 

(2) Schimbarea conducătorului de doctorat se face în baza cererii motivate a 

studentului-doctorand conform Anexei nr. 3. După aprobarea schimbării, se încheie 

un act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat conform modelului 

prezentat în Anexa nr. 4. 
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(3) Consiliul școlii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul 

prevăzut la alin. (1), precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea 

conducătorului de doctorat. 

(4) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, consiliul școlii doctorale 

va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza cu 

succes programul de doctorat. 
 

CAPITOLUL III: CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 
 

Art. 16. Conducătorul de doctorat este cadrul didactic sau cercetătorul, cu 

experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea 

studentului-doctorand, în urma dobândirii acestui drept. 

Art. 17. (1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de 

conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum şi 

persoanele care dobândesc acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 

1/2011.  

(2) Pentru a conduce doctorate în I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, cadrele 

didactice și de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de 

muncă sau să se afle în raporturi de serviciu cu această instituție, să fie titularizate în 

învățământul superior și să fie acceptate ca membri ai unei școli doctorale din 

academie. 

(3) Specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în 

instituţii de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, în 

domeniul în care este acreditată școala doctorală, pot dobândi, la solicitare, calitatea 

de conducător de doctorat afiliat al școlii doctorale, dacă:  

a) au calitatea de conducător de doctorat în una din ţările Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;  

b) au calitatea de conducător de doctorat în una din instituţiile prestigioase 

de învăţământ superior ale lumii, din afara ţărilor menţionate la lit. a), aflate pe lista 

stabilită de M.E.C.; 

c) sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituţii din străinătate, 

altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), cu care Academia de Poliţie are stabilite 

protocoale de parteneriat, în al căror conţinut există astfel de prevederi referitoare la 

conducerea de doctorate. 

Art. 18. Acceptarea de noi conducători de doctorat se propune de către 

consiliul școlii doctorale, cu respectarea condiţiilor legale şi se avizează de către 

C.S.U.D., în următoarele situaţii:  

a) la cererea unui cadru didactic/cercetător din I.O.S.U.D. - Academia de 

Poliţie, care a obţinut atestatul de abilitare, în condiţiile legii;  

b) la cererea unui cadru didactic/cercetător, titular într-o altă universitate 

sau institut de cercetare, cu respectarea procedurilor incidente în materie. 

Art. 19. (1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-

doctoranzi numai într-o singură I.O.S.U.D., excepţie făcând doctoratele conduse în 

cotutelă. 

(2) În cazul doctoratului în cotutelă, se defineşte un conducător de doctorat 

principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat 
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principal, inclusiv în normarea activităţii de pregătire şi cercetare științifică a 

acestuia. 

(3) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea 

studentului-doctorand la I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie, cu acordul primului 

conducător de doctorat. 

(4) Cel de-al doilea conducător de doctorat poate fi din oricare altă instituţie 

organizatoare de studii universitare de doctorat, din ţară sau străinătate, caz în care 

I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie şi instituţia în cadrul căreia activează cel de-al 

doilea conducător de doctorat încheie un acord scris de cotutelă, ce stipulează 

cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului, în fiecare dintre cele două instituţii 

implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care 

îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică aplicabilă. 

(5) Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de 

doctorat sunt din I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, dar au specializări/domenii 

diferite de studiu sau în situația în care Senatul universitar a aprobat continuarea 

activității unui conducător care a împlinit vârsta de 65 ani și a hotărât ca acesta să 

mai îndrume doctoranzi numai în regim de cotutelă. 

Art. 20. (1) Numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi îndrumaţi simultan de 

către un conducător de doctorat se stabileşte de către Senatul universitar. 

(2) Pentru activitatea curentă de îndrumare, fiecare conducător de doctorat se 

normează cu 0,5 ore convenţionale pe săptămână, pentru fiecare student-doctorand 

aflat în îndrumarea sa. Aceeaşi normare se face şi pentru activitatea desfăşurată când 

studentul-doctorand se află în perioada de prelungire în baza actului adiţional la 

contractul de studii universitare de doctorat. 

(3) Nu se includ în numărul studenților-doctoranzi prevăzut la alin. (1):  

a) studenții-doctoranzi aflați în întreruperea studiilor; 

b) studenții-doctoranzi aflați în perioada de grație pentru finalizarea și 

susținerea publică a tezei; 

c) studenții-doctoranzi care au susținut public teza, dar aceasta nu a fost încă 

validată; 

d) studenții-doctoranzi care refac teza în urma invalidării de către  

C.N.A.T.D.C.U. 

Art. 21. (1) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani, conform 

procedurilor de evaluare stabilite de M.E.C., la propunerea C.N.A.T.D.C.U. 

(2) În cadrul școlii doctorale, conducătorii de doctorat vor fi evaluaţi o dată la 2 

ani. 

Art. 22. Conducătorul de doctorat semnează contractul de studii universitare de 

doctorat, alături de studentul-doctorand şi reprezentantul legal al Academiei de 

Poliţie.  

Art. 23. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi:  

a) de a participa la competiţii pentru obținerea de granturi doctorale; 

b) de a îndruma şi evalua 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; 

c) de a beneficia de o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu 
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metodologia specifică a procesului de evaluare şi de a cunoaşte metodologia în 

raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă; 

d) de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi; 

e) de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus 

fără voia sa într-un conflict de interese; 

f) de a solicita consiliului școlii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu 

un student-doctorand; 

g) de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub 

îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand; 

h) de a solicita școlii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru 

fiecare poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 

i) de a stabili împreună cu studentul-doctorand disciplinele din cadrul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate al școlii doctorale, 

precum şi de a întocmi împreună cu studentul-doctorand programul individual de 

cercetare ştiinţifică; 

j) de a stabili, împreună cu studentul-doctorand, tema proiectului de cercetare 

ştiinţifică şi tema tezei de doctorat; 

k) de a stabili comisia de îndrumare a studentului-doctorand şi de a face parte din 

aceasta;  

l) de a evalua, periodic, calitatea activităţii studentului-doctorand; 

m) de a propune comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat; 

n) de a fi remunerat, conform prevederilor legale în vigoare și deciziilor 

conducerii Academiei de Poliție privind normarea activității de îndrumare la doctorat, 

pentru activitatea desfăşurată în calitate de conducător de doctorat şi de a beneficia de 

toate drepturile conferite de legislaţia în vigoare. 

Art. 24. 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 asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în 

cercetarea pe care o realizează;  

d) să efectueze monitorizarea, consilierea şi evaluarea obiectivă şi 

riguroasă a fiecărui student-doctorand;  

e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi;  

f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-

doctoranzi.  

g) să îndrume doctoranzii astfel încât să aplice politica de asigurare a 

calităţii tuturor activităţilor din programul de doctorat;  

h) să cunoască permanent stadiul pregătirii doctoranzilor aflaţi în 

îndrumare;  

i) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, 

profesională şi universitară şi să verifice respectarea prevederilor deontologice pe 

parcursul realizării cercetării de doctorat şi redactării tezei de doctorat (în cazul unor 

eventuale fraude academice, al unor abateri de la buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi/sau conducătorul de 

doctorat răspund/ răspunde în condiţiile legii);  
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j) să prezinte studentului-doctorand, o dată la 6 luni, modul în care au fost 

utilizate fondurile din grantul doctoral din care face parte;  

k) să stabilească termenele la care se vor susţine referatele de cercetare 

ştiinţifică, după solicitarea studentului-doctorand;  

l) să propună exmatricularea studentului-doctorand care nu a îndeplinit 

obligaţiile didactice și de cercetare stabilite în contractul de studii universitare de 

doctorat;  

m) să analizeze, în vederea avizării, cererea de întrerupere a studiilor 

universitare de doctorat;  

n) să confirme îndeplinirea programului individual de cercetare ştiinţifică 

prin întocmirea referatului asupra tezei de doctorat;  

o) să solicite studentului-doctorand, dacă este cazul, să efectueze 

modificări sau completări ale tezei de doctorat, atunci când membrii comisiei de 

doctorat au observaţii;  

p) să analizeze, în vederea avizării, cererea de prelungire a duratei 

programului de doctorat cu 1-2 ani; 

q) să analizeze, în vederea avizării, solicitarea studentului-doctorand de 

acordare a unei perioade de graţie de până la 2 ani pentru a finaliza şi susţine public 

teza de doctorat; 

r) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de școala 

doctorală şi să stimuleze participarea studenților-doctoranzi pe care îi îndrumă;  

s) să avizeze, în vederea susţinerii, referatele de cercetare ştiinţifică ale 

studentului-doctorand, care îndeplinesc recomandările şi standardele privind 

calitatea;  

ș) să decidă dacă teza de doctorat poate fi propusă pentru susţinerea în 

şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat și să interpreteze raportul de similitudine 

generat de programul antiplagiat, în vederea presusținerii tezei în fața comisiei de 

îndrumare, pentru studenții doctoranzi pe care îi îndrumă;  

t) să participe la elaborarea regulamentului, planului de învăţământ şi la 

planificarea activităţilor doctorale 

ț) să comunice studenților-doctoranzi, la solicitarea conducerii școlii 

doctorale, datele precizate şi să ceară acestora să dea curs la termen solicitărilor 

conducerii școlii doctorale;  

u) să dea curs la termen solicitărilor din partea conducerii I.O.S.U.D. și a 

școlii doctorale; 

v) să aplice Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de studii universitare de doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliție, 

regulamentele școlilor doctorale și toate celelalte reglementări interne ale Academiei 

de Poliție. 

Art. 25. (1) Statutul de conducător de doctorat, membru al școlii doctorale, se 

păstrează în condiţiile stabilite de consiliul școlii doctorale, având în vedere 

criteriile de performanţă ştiinţifică şi de prestigiu, vizând cel puţin:  

a) rezultatele din activitatea de cercetare, cu relevanţă naţională şi 

internaţională;  

b) publicarea de articole ştiinţifice în reviste indexate în baze de date 

internaţionale;  
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c) apartenenţa la asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale (inclusiv 

poziţia deţinută în acestea);  

d) participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale;  

(2) Statutul de conducător de doctorat se poate pierde în următoarele situaţii:  

a) este retras de M.E.C., în cazul nerespectării standardelor de calitate 

sau de etică profesională;  

b) este retras titlul de doctor de către M.E.C.; 

c) prin încetarea contractului de muncă cu Academia de Poliţie conform 

hotărârii consiliului școlii doctorale pentru neîndeplinirea standardelor minimale şi 

obligatorii de performanţă, în ultimii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, sau a celor de etică profesională ori conform legii;  

d) la cererea conducătorului de doctorat de încetare a activităţii în cadrul 

școlii doctorale. 

(3) În situația invalidării tezei de doctorat de către C.N.A.T.D.C.U. sau a 

retragerii titlului de doctor al unei persoane care și-a susținut public teza la 

I.O.S.U.D. – Academia de Poliție, activitatea conducătorului de doctorat care a 

coordonat elaborarea tezei va fi analizată în consiliul școlii doctorale, care va înainta 

către C.S.U.D., propuneri privind menținerea sau pierderea statutului de membru al 

școlii doctorale. La cea de-a treia situație care necesită analizarea activității 

conducătorului de doctorat, acesta își pierde statutul de membru al școlii doctorale, 

cu rezilierea contractului de muncă pe perioadă determinată și redistribuirea 

studenților-doctoranzi aflați în îndrumare. 

(4) Statutul de conducător de doctorat, membru al școlii doctorale, se pierde,  

de regulă, la întrunirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă, 

potrivit Legii nr. 1/2011; într-o asemenea situație, conducătorul de doctorat își 

încetează activitatea în cadrul școlii doctorale, iar studenții-doctoranzi în îndrumare 

fac obiectul redistribuirii. 

(5) Prin excepție, după pensionarea pentru limită de vârstă, conducătorul de 

doctorat, care a fost cadru didactic titular în I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, își 

păstrează calitatea de membru al școlii doctorale, prin încheierea unui contract pe 

perioadă determinată de un an, dacă beneficiază de prelungirea anuală a contractului 

de muncă, în condițiile legii. 

(6) Conducătorii de doctorat, membri ai școlii doctorale, cadre didactice 

titulare într-o altă instituție de învățământ superior, își încetează activitatea de 

îndrumare, cu redistribuirea studenților-doctoranzi, la împlinirea vârstei legale de 

pensionare sau la pierderea calității de titular. 

(7) Conducătorii de doctorat care pierd această calitate nu mai pot primi spre 

îndrumare noi doctoranzi.  

(8) După acceptarea în şcoala doctorală, fiecare conducător de doctorat este 

obligat să completeze fişa conducătorului de doctorat, conform modelului din 

Anexa nr. 5. Atunci când apar modificări ale datelor din fişa conducătorului de 

doctorat, conducătorii de doctorat sunt obligaţi să refacă documentul din proprie 

iniţiativă. 
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CAPITOLUL IV: STUDENTUL-DOCTORAND 
 

Art. 26. (1) Persoana admisă la programul de studii universitare de doctorat, 

dobândeşte, din momentul încheierii contractului de studii universitare de doctorat, 

calitatea de student-doctorand. 

(2) Studenţii-doctoranzi sunt înmatriculaţi în cadrul școlii doctorale, de către 

Academia de Poliție, pe baza hotărârii consiliului școlii doctorale. 

Art. 27.  Regimul de studii al cetăţenilor străini, care se pregătesc prin 

doctorat în Academia de Poliţie, este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. 

Art. 28. În cazul studiilor doctorale la forma cu frecvenţă:  

a) studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către I.O.S.U.D. - Academia de 

Poliţie, fie ca asistenţi de cercetare, fie ca asistenţi universitari pe perioadă 

determinată;  

b) studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit 

contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe 

săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu 

respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor 

datorate la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările 

sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  

Art. 29. (1) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de 

recunoaşterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără 

plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la 

asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

(2) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, 

conform legislaţiei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu 

excepţia cazului în care studentul-doctorand realizează venituri pentru care plăteşte, 

în această perioadă, contribuţii la asigurările sociale. 

Art. 30. După susţinerea publică a tezei de doctorat, I.O.S.U.D. - Academia de 

Poliţie, la cerere, eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care studentul-

doctorand a urmat studiile universitare de doctorat. 

Art. 31. (1) Studenţii-doctoranzi care au calitatea de personal încadrat în 

Academia de Poliție, admişi la studiile universitare de doctorat, pot beneficia de 

reducerea taxelor de studii şi de susţinere a tezei (conform hotărârilor Senatului 

universitar al Academiei de Poliție) dacă prezintă, până la data achitării taxelor, la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, o adeverinţă din care să rezulte 

această calitate.  

(2) Încetarea calităţii de personal încadrat în Academia de Poliție atrage după 

sine şi pierderea dreptului de a beneficia de reducerea taxelor de studii şi de 

susţinere a tezei, începând cu semestrul universitar următor. 

(3) Studenţii-doctoranzi admişi care beneficiază de reducerea taxelor de studii 

şi de susţinere a tezei sunt obligaţi să anunţe pierderea calităţii de personal încadrat 

în Academia de Poliție în cel mult 30 de zile de la încetarea raporturilor de serviciu 

sau de muncă cu instituţia, printr-o cerere adresată directorului școlii doctorale. 

Art. 32. (1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de 

doctorat, studentul-doctorand are dreptul:  
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a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului 

de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare;  

b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de 

cercetare-dezvoltare din cadrul I.O.S.U.D. -  Academia de Poliţie, atunci când sunt 

în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;   

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale școlii doctorale;  

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi 

echipamentele școlii doctorale şi ale I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie, pentru 

elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;  

e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte școli doctorale;  

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul I.O.S.U.D.  - 

Academia de Poliţie sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au 

încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie;  

g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;  

h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau 

congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi 

internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;  

i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de școala 

doctorală sau/şi de I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie;   

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de 

doctorat din cadrul școlii doctorale; 

k) să aleagă, pe baza programului de pregătire universitară avansată, 

disciplinele opţionale pe care urmează să le studieze, cu respectarea direcţiilor de 

aprofundare stabilite de comun acord cu conducătorul de doctorat; 

l) să beneficieze, după caz, de organizarea doctoratului în cotutelă; 

m) să solicite, pentru motive întemeiate, prelungirea duratei programului 

de doctorat cu 1-2 ani; 

n) să beneficieze de întreruperea, pe motive temeinice, a studiilor 

universitare de doctorat pentru o perioadă cumulată ce nu poate depăşi un an; 

o) să beneficieze de o perioadă de grație de maximum 2 ani pentru a 

finaliza și susține public teza, dacă nu a reușit să finalizeze teza în termenul stabilit 

potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale 

la acesta; 

p) să solicite consiliului școlii doctorale schimbarea conducătorului de 

doctorat în următoarele situaţii: indisponibilitatea acestuia pentru o perioadă de cel 

puţin 6 luni, nerespectarea de către acesta a clauzelor contractului de studii doctorale 

sau apariţia unor situaţii conflictuale; 

q) să fie redistribuit altui conducător de doctorat, din acelaşi domeniu de 

doctorat, în cazul în care conducătorul de doctorat şi-a pierdut calitatea de 

conducător de doctorat sau a decedat. În astfel de situaţii, consiliul școlii doctorale 

este obligat să decidă redistribuirea, chiar dacă, temporar, se depăşeşte limita de 

studenți-doctoranzi stabilită de Senatul universitar pentru un conducător de doctorat; 

r) să modifice titlul tezei de doctorat, dacă se consideră necesar, până în 

momentul finalizării acesteia, în vederea susţinerii publice; 

s) să renunţe la calitatea de student-doctorand, înainte de termenul 

prevăzut pentru expirarea duratei studiilor universitare de doctorat; în cazul 
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retragerii de la studii, studentului-doctorand i se va elibera, la cererea sa motivată, 

un act doveditor privind situația sa școlară, în vederea recunoașterii stagiului 

doctoral efectuat. Dacă studentul-doctorand solicită transferul la o școală doctorală a 

unei alte I.O.S.U.D., în același domeniu, solicitarea va fi supusă avizării consiliului 

școlii doctorale. 

 (2) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, în calitate de 

asistent universitar, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore 

convenţionale didactice pe săptămână. 

Art. 33. (1) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:  

a) să îndeplinească, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce-i revin 

potrivit contractului de studii doctorale semnat; 

b) să achite taxele de studii în termenele la care s-a obligat prin încheierea 

contractului de studii  universitare de doctorat;  

c) să respecte prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte acte 

normative care reglementează activităţile desfăşurate în școala doctorală;  

d) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi 

îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor 

cercetării;  

e) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei 

de îndrumare, ori de câte ori i se solicită; 

f)  să pună la dispoziţia secretariatului Departamentului de Studii 

Doctorale documentele solicitate în vederea constituirii dosarului de doctorat pentru 

dobândirea titlului ştiinţific de doctor;  

g) să publice1, pe perioada studiilor doctorale, cel puțin 3 articole în 

reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) și să participe la cel puţin 3 

manifestări ştiinţifice organizate de I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie, cu publicarea 

rezultatelor cercetării în publicaţiile organizatorilor conferinţelor respective, 

dovedite prin programul conferinţei; 

h) să-şi actualizeze permanent, inclusiv la plecarea în străinătate pentru 

studii doctorale în cotutelă, datele de contact din fişa doctorandului, întocmită 

conform modelului prezentat în Anexa nr. 6 și aflată în dosarul păstrat la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale; 

i) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat, în scopul 

asigurării unui caracter de continuitate pregătirii şi unui flux normal al informaţiilor;  

j) să dea curs la termen solicitărilor privind pregătirea prin studii 

universitare de doctorat din partea conducerii școlii doctorale; 

k) să confirme luarea la cunoştinţă a datelor comunicate de școala 

doctorală prin diferite mijloace (publicarea pe site, prin conducătorul de doctorat, 

prin poştă, telefonic, fax, e-mail etc.), chiar dacă informaţiile nu i-au fost 

comunicate personal; 

l) să respecte disciplina instituţională; 

                                                 
1 În forma anterioară revizuirii, art. 33 alin. (1) lit. g) avea următorul conținut: ”să publice, în 3 

ani, 2-3 articole, comunicări sau alte lucrări științifice ca unic autor, în publicații indexate în baze 

de date internaționale ori în reviste agreate în domeniul de cercetare științifică”. 
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m) să cunoască şi să respecte reglementările în vigoare privitoare la 

drepturilor de autor pe toată durata studiilor universitare de doctorat; 

n) să aibă o frecvenţă la studii, cercetare, documentare, consultaţii, cel 

puţin la nivelul minim stabilit de şcoala doctorală; 

o) să întocmească, cu acordul conducătorului de doctorat, programul 

individual de cercetare ştiinţifică. 

 (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la literele: a), b), d), h), n) şi o) 

conduce la exmatricularea studentului-doctorand. 

(3) Pentru nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute la alin. (1), conducătorul 

de doctorat poate decide: atenţionarea studentului-doctorand; notificarea comisiei de 

etică a academiei, pentru aspectele care sunt de competența acesteia, în cazul lipsei 

de reacţie a studentului-doctorand după atenţionare; exmatricularea studentului-

doctorand, în cazul neînregistrării unor progrese după aplicarea măsurilor anterioare. 

Art. 34. Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand vor fi incluse în 

contractul de studii universitare de doctorat. 

Art. 35. (1) Conflictele dintre studentul-doctorand şi școala doctorală se 

mediază de către C.S.U.D.  

(2) Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se 

mediază de către consiliul școlii doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la 

acest nivel, acesta este mediat de către C.S.U.D. 

Art. 36. (1) Exmatricularea studentului-doctorand, cu excepția situațiilor în 

care, potrivit regulamentului instituțional, nu sunt necesare alte formalități, se 

produce pe baza solicitării conducătorului de doctorat, aprobată de consiliul școlii 

doctorale, prin decizia rectorului. 

(2) Hotărârea consiliului școlii doctorale este transmisă secretariatului 

Departamentului de Studii Doctorale, în vederea redactării dispoziţiei zilnice a 

rectorului de exmatriculare şi pentru luarea măsurilor de scoatere din evidenţă. 

 

CAPITOLUL V: COMISIA DE ÎNDRUMARE 

Art. 37. (1) În derularea proiectului de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand 

este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din 3 membri stabiliţi de 

conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand (Anexa nr. 7). 

(2) Comisia de îndrumare participă la orientarea activităţii studentului-

doctorand până la momentul finalizării tezei de doctorat. 

(3) Membrii comisiei de îndrumare pot fi cadre didactice titulare ale Academiei 

de Poliție, cu gradul didactic de cel puțin conferențiar universitar, conducători de 

doctorat membri ai școlii doctorale sau alte persoane afiliate școlii doctorale, ori 

cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia care fac parte din echipa de 

cercetare a conducătorului de doctorat, având competențe în ariile științifice 

specifice tematicii abordate de fiecare student-doctorand, în cadrul proiectului de 

cercetare științifică. 

Art. 38. (1) Componenţa comisiei de îndrumare se păstrează, de regulă, pe 

întreaga durată de funcţionare a acesteia. 
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(2) Prin excepţie, componenţa comisiei de îndrumare poate fi schimbată de 

către conducătorul de doctorat, după consultarea studentului-doctorand, din raţiuni 

dictate de problematica apărută pe timpul derulării proiectului de cercetare. 

Art. 39. Comisia de îndrumare este convocată de conducătorul de doctorat, în 

şedinţe de îndrumare, în următoarele situaţii: 

a) la solicitarea studentului-doctorand, cel puțin o dată la 12 luni și 

maximum de 3 ori în 24 de luni, pentru prezentarea progresului programului său de 

cercetare științifică, a validării rezultatelor obținute și, după caz, pentru corectarea 

ori orientarea parcursului viitor al cercetării;  

b) la iniţiativa comisiei de îndrumare, pentru prezentarea unor rapoarte de 

activitate ale studentului-doctorand, pe aspecte punctuale, apreciate de comisie ca 

fiind absolut necesare şi urgente pentru un parcurs ştiinţific corect al acestuia;  

c) în contextul aplicării procedurilor în vederea susținerii publice a tezei 

de doctorat (formularea acordului comisiei de îndrumare, în urma presusținerii).  

Art. 40. (1) Activitatea comisiei de îndrumare se desfăşoară în prezenţa 

conducătorului de doctorat şi a cel puţin 2 membri.  

(2) La finalul fiecărei şedinţe de îndrumare, conducătorul de doctorat 

întocmeşte un proces-verbal, semnat de toţi participanţii la activitate, inclusiv 

studentul-doctorand, în care se specifică activitatea desfăşurată (Anexa nr. 8, Anexa 

nr. 9). 

 

CAPITOLUL VI: ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR 

DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Secţiunea 1: Dispoziţii generale 
 

Art. 41. (1) Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul 

Şcolii Doctorale Drept, sub coordonarea unui conducător de doctorat. 

(2) Programele de studii organizate de Şcoala Doctorală Drept sunt specifice 

doctoratului ştiinţific, în domeniul „Drept” şi au ca obiectiv principal identificarea 

de soluţii noi pentru rezolvarea problemelor majore din domeniul „Drept”, folosind 

metode ale cercetării ştiinţifice avansate. 

(3) Studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu 

frecvenţă sau, potrivit reglementărilor în vigoare, la forma de învățământ cu 

frecvență redusă. 

Art. 42. (1) Şcoala doctorală organizează studiile universitare de doctorat prin 

finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse publice ori private 

legal constituite. 

(2) Şcoala doctorală poate finanţa programe de studii universitare de doctorat şi 

din proiecte de cercetare-dezvoltare câştigate prin competiţie naţională şi finanţate 

din alte surse publice sau private. 

Art. 43. (1) Desfăşurarea programului de studii universitare de doctorat este 

cuprinsă între data înmatriculării la doctorat şi data susţinerii publice a tezei de 

doctorat. 
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Art. 44. (1) Structura generală a programelor de studii conţine un program de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un programul individual de 

cercetare ştiinţifică. 

(2) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani. 

Art. 45. (1) Din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi 

prelungită cu 1-2 ani, la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul consiliului 

școlii doctorale şi aprobarea Senatului universitar al Academiei de Poliție. 

(2) În cazul doctoranzilor care desfăşoară studii universitare de doctorat cu 

taxă, pentru perioadele de prelungire studentul-doctorand este obligat să suporte 

taxe suplimentare, calculate proporţional cu durata prelungirii, raportată la taxa 

anuală de studii stabilită de Senatul universitar. Cuantumul taxelor suplimentare, 

pentru fiecare caz în parte, se precizează în actul adiţional la contractul de studii 

doctorale, al cărui model este prezentat în Anexa nr. 10. 

(3) Prelungirea duratei programului de doctorat se face la solicitarea 

studentului-doctorand, prin cerere scrisă, conform modelului prezentat în Anexa nr. 

11. 

(4) Constituie motive temeinice de prelungire, următoarele: 

a) neîndeplinirea la timp a sarcinilor prevăzute în programul individual de 

cercetare, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau 

experimentare; 

b) neacceptarea de către comisia de îndrumare a referatului de cercetare 

ştiinţifică; 

c) identificarea pe timpul studiilor a unor noi direcţii de cercetare, legate 

de tema tezei, care nu au fost intuite la momentul elaborării programului de 

cercetare şi care presupun o aprofundare specială;  

d) alte situaţii care impun prelungirea, acceptate de către conducătorul de 

doctorat. 

 (5) Cererea pentru prelungirea programului de studii universitare de doctorat 

se întocmeşte cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării contractului de studii 

universitare de doctorat. 

(6) Studentul doctorand poate beneficia de prelungirea programului de doctorat 

numai dacă la data întocmirii cererii pentru acordarea prelungirii şi-a achitat în 

totalitate taxele de studii şi eventualele penalităţi pentru neplata acestor taxe. 

Art. 46. (1) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive 

temeinice, cu avizul conducătorului de doctorat și aprobarea consiliului școlii 

doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele 

cumulate ale întreruperilor aprobate. 

(2) Constituie motive temeinice de întrerupere, următoarele: 

a) misiuni în străinătate pe o perioadă mai mare de 3 luni; 

b) îmbolnăviri care îl pun pe studentul-doctorand în imposibilitatea de a-şi 

continua îndeplinirea obligaţiilor din contractul de studii; 

c) probleme familiale deosebite, care impun absenţa de la programul de 

pregătire; 

d) absenţa îndelungată, din diferite motive, a conducătorului de doctorat, 

care nu necesită schimbarea acestuia; 
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e) alte situaţii care impun întreruperea, acceptate de către conducătorul de 

doctorat. 

(3) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se face la solicitarea 

studentului-doctorand, prin cerere scrisă, conform modelului prezentat în Anexa nr. 

12. 

(4) Întreruperea și prelungirea, în consecință, a studiilor universitare de 

doctorat se stabilesc prin act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat, 

conform modelului prezentat în Anexa nr. 13. 

 (5) Perioadele de întrerupere a doctoratului, cumulate, nu pot depăşi un an. 

(6) Pe perioada întreruperii studiilor, studentul-doctorand nu este obligat să 

achite taxe de şcolarizare. 

  Art. 47. (1) Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în 

termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și 

eventualelor acte adiționale la acesta, mai are la dispoziție o perioadă de grație de 

maximum 2 ani, pentru a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen 

conducând în mod automat la exmatricularea sa. Acordarea perioadei de graţie se 

face la solicitarea studentului-doctorand (Anexa nr. 14), cu întocmirea unui act 

adițional la contractul de studii universitare (Anexa nr. 15). 

 (2) Cererea pentru acordarea perioadei de graţie se întocmeşte cu cel puţin 3 

luni înainte de data expirării contractului de studii universitare de doctorat. 

(3) Studentul doctorand poate beneficia de perioada de graţie numai dacă la 

data întocmirii cererii pentru acordarea acestei perioade şi-a achitat în totalitate 

taxele de studii şi eventualele penalităţi pentru neplata acestor taxe. 

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

beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale. 

(5) În condiţiile alin. (1), studentul-doctorand trebuie să-şi planifice activitatea 

de redactare a lucrării, astfel încât să acorde un timp suficient, în interiorul perioadei 

de graţie, pentru derularea procedurii de susţinere publică a tezei de doctorat, 

inclusiv pentru realizarea eventualelor corecţii, cerute de comisia de îndrumare, cu 

ocazia analizei tezei, în vederea obţinerii avizului de susţinere publică. 

(6) Răspunderea pentru neîncadrarea în termenul de 2 ani, care atrage măsura 

exmatriculării în condiţiile alin. (1), cu includerea perioadei necesare derulării 

procedurii de susţinere publică a tezei de doctorat, inclusiv a eventualelor corecţii 

cerute de comisia de îndrumare, revine în totalitate studentului-doctorand. 

(7) Pe perioada de graţie, studentul-doctorand nu plăteşte taxe de şcolarizare şi, 

până la predarea tezei de doctorat şi declanşarea procedurii de susţinere publică, nu 

beneficiază de asistenţa conducătorului de doctorat şi a școlii doctorale. 

(8) La cerere, studentul-doctorand poate beneficia de asistenţa conducătorului 

de doctorat şi a comisiei de îndrumare şi pe durata perioadei de graţie, cu achitarea 

unei taxe similare celei pentru prelungirea studiilor, stabilită în actul adițional la 

contractul de studii universitare de doctorat. Într-o asemenea situație, prin excepție 

de la prevederile art. 20 alin. (3), studentul-doctorand va fi contabilizat la numărul 

de studenți-doctoranzi aflați în îndrumarea conducătorului de doctorat.  

(9) Declanşarea procedurii de susţinere publică a tezei de doctorat se realizează 

prin depunerea lucrării la secretariatul Departamentului de Studii Doctorale. 
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Secţiunea a 2 - a: Admiterea 
 

Art. 48. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master obţinută în 

România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat nu este 

condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. 

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să 

corespundă obținerii a cel puţin 300 credite de studiu transferabile (inclusiv în cazul 

echivalării diplomei de master, potrivit legii). 

 (3) Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs organizat anual de 

şcoala doctorală, conform unui calendar aprobat de consiliul școlii doctorale. Data 

susţinerii concursului de admitere la doctorat este stabilită de conducătorul de 

doctorat. 

(4) Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către 

conducătorul de doctorat prin consultarea consiliul școlii doctorale.  

(5) Informaţiile referitoare la admitere se postează pe site-ul Academiei de 

Poliție şi conţin: 

a) calendarul concursului; 

b) numărul de locuri vacante al fiecărui conducător de doctorat; 

c) condiţiile de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului; 

d) tematica şi bibliografia. 

Art. 49. (1) Admiterea la studii universitare de doctorat se realizează prin 

selecţia candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care 

conducătorii de doctorat din cadrul școlii doctorale au decis să o propună spre 

ocupare, în limita maximă a locurilor pe care aceştia le pot gestiona simultan, în 

baza hotărârii Senatului universitar. 

(2) Procedura de selecţie a candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă se 

realizează de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. 

(3) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au 

dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă începând 

cu anul universitar următor. 

Art. 50. (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, în termenul stabilit prin 

calendarul concursului, dosarul de înscriere care conţine: 

a) cererea de înscriere  (Anexa nr. 16); 

b)  fişa de înscriere  (Anexa nr. 17); 

c)  celelalte documente prevăzute în Anexa nr. 18. 

(2) Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a 

copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu 

originalul, de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens. 

Art. 51. (1) Concursul de admitere la doctorat în I.O.S.U.D. - Academia de 

Poliţie constă în susţinerea unei probe orale specifice domeniului de doctorat, şi 

anume interviul.  

(2) Tematica şi bibliografia concursului de admitere pentru domeniul de 

doctorat se validează de consiliul școlii doctorale.  
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(3) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat se organizează şi 

desfăşoară conform metodologiei proprii privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat, elaborată în fiecare an 

universitar, la nivelul IOSUD - Academia de Poliţie, de C.S.U.D.  

Art. 52. (1) Concursul de admitere la doctorat în Academia de Poliţie se 

desfăşoară pe domeniul de doctorat în faţa unor comisii propuse de conducătorul de 

doctorat, aprobate de consiliul școlii doctorale şi numite prin dispoziţie a rectorului 

Academiei de Poliție, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului. 

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt formate din 3 specialişti cu titlul de 

doctor în domeniul respectiv şi funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar 

sau cercetător ştiinţific gradul II. Preşedintele comisiei este conducătorul de 

doctorat. 

(3) La proba specifică din cadrul concursului de admitere la doctorat, comisia 

verifică:  

a) nivelul de cunoaştere de către candidat, pe baza consultării bibliografiei 

de specialitate române şi străine, a problematicii domeniului respectiv, justificarea 

de către candidat a unei anumite teme de cercetare în funcție de preocupările 

acestuia (activitatea științifică și profesională);  

b) capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, 

experimentale şi metodologice pentru activitatea de cercetare;  

c) măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii 

concursului, permit candidatului, care are diplomă de masterat într-un alt domeniu, 

să urmeze studiile universitare de doctorat în domeniul pentru care candidează şi 

dacă preocupările candidatului justifică orientarea spre domeniul de doctorat ales. 

(4) În aprecierea candidaţilor, membrii comisiilor vor ţine seama şi de 

următoarele elemente:  

a) activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată: lucrări de cercetare 

ştiinţifică realizate ca responsabil de temă sau coautor; elaborarea de manuale, 

cursuri, îndrumare, memoratoare, metodologii etc.; participarea la elaborarea unor 

standarde, regulamente, instrucţiuni şi a altor acte normative; comunicări întocmite 

şi susţinute la diferite manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări, seminare, 

simpozioane etc.); participarea la activităţi şi lucrări experimentale, de omologare şi 

demonstrative;  

b) activitatea publicistică: lucrări cu I.S.S.N. şi I.S.B.N.; articole publicate 

în reviste de specialitate cotate I.S.I. sau recunoscute C.N.C.S.I.S.;  

c) capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie; disponibilităţile pentru 

activitatea creativă şi interpretarea informaţiilor; formularea şi argumentarea 

opiniilor personale;  

d) orientarea candidaţilor pentru domeniul de doctorat: formularea şi 

justificarea direcţiilor de cercetare, măsura în care preocupările candidatului 

prezintă interes ştiinţific şi practic pentru domeniul ”Drept”.  

(5) Cu două zile înaintea desfăşurării concursului, secretariatul 

Departamentului de Studii Doctorale pune la dispoziţia comisiilor de admitere 

dosarele de înscriere ale candidaţilor în vederea evaluării preliminare.  

(6) Pe timpul concursului de admitere, comisiile îşi desfăşoară activitatea 

independent; concluziile şi hotărârile privind evaluarea şi ordinea de clasificare 
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pentru admiterea la doctorat a candidaţilor sunt atribute exclusive ale comisiei 

respective.  

(7) Fiecare membru al comisiei va completa, cu ocazia desfăşurării examenului 

de admitere, o fișă de evaluare la concursul de admitere la doctorat, conform Anexei 

nr. 19, în care va consemna rezultatele obţinute de candidaţi. 

(8) Fiecare comisie de admitere, în urma centralizării rezultatelor, va completa 

procesul-verbal cu rezultatele obţinute de candidaţi şi clasificarea acestora şi îl va 

depune la secretariatul Departamentului de Studii Doctorale (Anexa nr. 20).  

(9) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale primeşte procesele 

verbale de la comisii şi întocmeşte Situaţia centralizatoare cu rezultatele la 

concursul de admitere pe domeniul de doctorat pe care o supune aprobării 

directorului şi o afişează la avizierul școlii doctorale.  

Art. 53. (1) Admiterea la doctorat a candidaţilor se face în ordinea 

descrescătoare a mediei obţinute la concurs şi în limita locurilor vacante pentru 

fiecare conducător de doctorat în parte.  

(2) Media minimă de admitere la doctorat este 8.00, calculată ca medie 

aritmetică a notelor obţinute, cu două zecimale, fără rotunjire.  

(3) În cazul în care pe ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale 

pentru acelaşi conducător de doctorat, comisia va propune consiliului școlii 

doctorale departajarea după nota obţinută la masterat, iar dacă şi în această situaţie 

există egalitate, departajarea se face după nota obţinută la licenţă. În cazul egalităţii 

şi a mediilor de licenţă, departajarea se va face pe baza mediei generale de 

promovare a anilor de studii din facultate. 

(4) Rezultatele admiterii sunt validate de consiliul școlii doctorale. 

Înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concursul de admitere la doctorat se face prin 

dispoziţie a rectorului Academiei de Poliție, emisă de secretariatul Departamentului 

de Studii Doctorale în baza hotărârii consiliului școlii doctorale, în termen de maxim 

10 (zece) zile de la validare. 

(5) Decizia comisiei privind candidaţii declaraţi reuşiţi nu poate fi contestată. 

Art. 54. Dacă, în urma concursului de admitere, rămân locuri neocupate, se 

poate organiza o nouă sesiune de admitere, înainte de începerea anului universitar, 

cu aprobarea C.S.U.D., la propunerea consiliului școlii doctorale. 

 

Secţiunea a 3 – a: Contractul de studii 
 

Art. 55. În termen de 10 zile calendaristice de la începerea primului an de 

studii se încheie, cu fiecare student-doctorand în parte, contractul de studii 

universitare de doctorat. Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de 

studentul-doctorand, conducătorul de doctorat și rectorul Academiei de Poliție, în 

calitate de reprezentant legal al I.O.S.U.D. 

(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează 

de către școala doctorală, este avizat de consiliul școlii doctorale şi este aprobat de 

către C.S.U.D. Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat este 

prevăzut în Anexa nr. 21. 

 Art. 56. Stabilirea, prin contract, după caz, a ritmului şi volumului de activităţi 

didactice sau de cercetare pe care urmează să le desfăşoare studentul-doctorand nu 
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trebuie să afecteze în mod negativ derularea programului său doctoral, având în 

vedere că doctoratul reprezintă în primul rând o experienţă profesională de 

cercetare. 

Art. 57. (1) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde, în plus faţă 

de drepturi şi obligaţii, cel puţin următoarele: 

a) date despre I.O.S.U.D. și școala doctorală; 

b) datele de identificare ale studentului-doctorand;  

c) datele de identificare ale conducătorului de doctorat; 

d) tema de cercetare aleasă; 

e) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 

f) condițiile de întrerupere și prelungire a programului de studii 

universitare de doctorat; 

g) cuantumul taxei de studiu și termenele de plată; 

h) durata contractului; 

i) limba în care se redactează și se susține teza de doctorat - limba română, 

limba unei minorități naționale sau o limbă de circulație internațională; 

j) cuantumul activităților didactice pe care studentul-doctorand se 

angajează să le desfășoare și perioada în care se desfășoară acestea, conform art. 164 

alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 

(2) Contractul de studii universitare de doctorat se redactează în numărul de 

exemplare corespunzător părților contractante, câte unul pentru fiecare.  

 

Secţiunea a 4 – a: Programul de studii universitare de doctorat 
 

Art. 58. (1) Programele de studii universitare de doctorat organizate de Şcoala 

Doctorală Drept sunt specifice domeniului de doctorat „Drept”. 

(2) Desfăşurarea programului de studii universitare de doctorat este cuprinsă 

între data înmatriculării la doctorat şi data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

Art. 59. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde parcurgerea de 

către studentul-doctorand a unui program de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate şi a unui program individual de cercetare ştiinţifică. 

 

Subsecţiunea 4.1.: Programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate 

Art. 60. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin 

cursuri, seminare, laboratoare şi altele. 

(2) 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. 

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un 

instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi care îi serveşte 

acestuia pentru derularea în bune condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi 

pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de 

doctorat.  
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Art. 61. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

planificat şi organizat de școala doctorală. Conducătorul de doctorat stabileşte 

disciplinele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate. 

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este stabilit pe 

baza propunerilor şi cu acordul tuturor conducătorilor de doctorat, astfel încât să fie 

relevant pentru tema de cercetare a lucrării de doctorat alese de fiecare student-

doctorand. 

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat 

şi prin participarea studenţilor-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare 

organizat de școala doctorală, dacă nu au mai parcurs aceste cursuri, fără ca 

studenţii-doctoranzi să fie obligaţi să susţină examenele de promovare din cadrul 

acestui ciclu.  

Art. 62. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se 

poate interfera cu programul de cercetare ştiinţifică, astfel încât durata cumulată a 

programului bazat pe studii universitare avansate, stabilit de conducătorul de 

doctorat, să nu depăşească 3 luni. 

(2) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

trebuie să se înscrie în intervalul de timp al primului an de studii, cu condiţia 

îndeplinirii exigenţelor referitoare la frecvenţă. 

Art. 63. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

oferit doctoranzilor pe bază de planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor care 

conţin discipline astfel stabilite încât să asigure obţinerea de către doctoranzi a 

competenţelor profesionale şi transversale specifice nivelului doctoral. 

(2) Planurile de învăţământ se elaborează de consiliul școlii doctorale cu 

consultarea conducătorilor de doctorat, se avizează de C.S.U.D. și se aprobă de 

Senatul universitar. 

(3) Fişele disciplinelor se elaborează de titularii de discipline, se aprobă de 

consiliul școlii doctorale şi se centralizează de către secretariatul Departamentului 

de Studii Doctorale. 

(4) Pentru a evidenţia rezultatele învăţării, concomitent cu sistemul de 

evaluare, planurile de învăţământ vor aplica Sistemul European de Credite 

Transferabile. Numărul de credite la disciplinele de pregătire universitară avansată 

prevăzute în planul de învăţământ este de minim 30.  

Art. 64. (1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile stabilit prin 

planurile de învăţământ.  

(2) Obţinerea creditelor este condiţionată de promovarea examenelor la 

disciplinele la care doctoranzii doresc să obţină credite. Notele acordate reprezintă 

exclusiv condiţia necesară şi suficientă pentru acordarea creditelor şi nu au nici o 

altă relevanţă în evaluarea studentului-doctorand. 

Art. 65. (1) Creditele obţinute de studentul-doctorand într-un program de 

master de cercetare sau din parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/ori a 

unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în 

universităţi ori 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. 

(2)  Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de 

consiliul școlii doctorale. 

Art. 66. (1) Participarea la programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate care trebuie urmat de către studentul-doctorand şi alegerea disciplinelor de 

studiu din cadrul acestuia sunt stabilite exclusiv şi independent de către 

conducătorul de doctorat. 

(3) După alegerea disciplinelor se întocmeşte un proces-verbal conform 

modelului din Anexa nr. 22. 

(2) Îngrădirea acestei opţiuni a conducătorului de doctorat este interzisă.  

Art. 67. (1) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru 

parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de 

școala doctorală proprie sau de către alte școli doctorale, dacă acestea au un 

curriculum de pregătire avansată corelat pe tema stabilită pentru cercetarea 

ştiinţifică. 

(2) Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă. 

Art. 68. (1) Evaluarea cunoștințelor acumulate la disciplinele din programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate se face prin examene sau colocvii, în 

cadrul sesiunii prevăzute în planul de învăţământ. 

(2) Evaluările aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv 

informativ, nu sunt obligatorii pentru studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona 

finanţarea studenţilor-doctoranzi ori parcursul acestora în cadrul programului de 

studii.  

Art. 69. Şcoala doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la 

programul de pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul său sau din 

cadrul altor școli doctorale.  

 

Subsecţiunea 4.2.: Programul de cercetare ştiinţifică 

Art. 70. Programul individual de cercetare ştiinţifică a studentului-doctorand 

se desfăşoară în cadrul școlii doctorale sub conducerea conducătorului de doctorat şi 

începe de la finalizarea programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate până la susţinerea tezei de doctorat. 

Art. 71. Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul 

ştiinţific al studentului-doctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru 

a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze 

şansele finalizării programului de doctorat.  

Art. 72. (1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea 

studentului-doctorand în proiectul de cercetare ştiinţifică stabilit de către 

conducătorul de doctorat. 

(2) Structura, conţinutul, organizarea şi desfăşurarea proiectului de cercetare 

ştiinţifică al studentului-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat, care 

planifică activitatea de cercetare pentru asigurarea unui parcurs științific coerent. 

 (3)  Proiectul de cercetare științifică este modalitatea de atingere a obiectivului 

de realizare a tezei de doctorat în etape de investigare, finalizate cu prezentări ale 
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unor referate de cercetare științifică, la solicitarea studentului-doctorand, cel puțin  

unu la 12 luni și maxim 3 în 24 de luni, în fața comisiei de îndrumare și a 

conducătorului de doctorat. 

(4) Structura programului individual de cercetare științifică trebuie să urmeze 

modelul prezentat în Anexa nr. 23.  

(5) Solicitarea studentului-doctorand de a susţine un referat de cercetare 

ştiinţifică este materializată într-o cerere adresată conducătorului de doctorat. 

(Anexa nr. 24). 

(6) Pentru asigurarea ritmicității și a evaluării progresive a evoluției cercetării, 

intervalul de timp între datele susținerii a două referate va fi de cel puțin 4 luni. Cu 

ocazia susținerii referatelor de cercetare ştiinţifică, conducătorul de doctorat şi 

comisia de îndrumare, în urma audierii şi a răspunsurilor oferite la întrebările 

adresate, îndrumă, corectează, recomandă şi susţine parcursul ştiinţific al 

studentului-doctorand. 

(7) Studentul-doctorand este obligat să susţină numărul referatelor de cercetare 

ştiinţifică stabilite de conducătorul de doctorat prin programul de cercetare 

ştiinţifică. 

(8) Conducătorul de doctorat consultă comisia de îndrumare cu privire la data 

şi ora solicitate de studentul-doctorand, pentru a evita eventualele suprapuneri de 

activităţi ale acestora, după care aprobă cererea studentului-doctorand, cu precizările 

necesare, dacă este cazul, şi o predă la secretariatul Departamentului de Studii 

Doctorale, pentru înregistrare şi evidenţă. Planificarea datelor de prezentare a 

referatelor de cercetare ştiinţifică se păstrează la conducătorul de doctorat pentru 

doctoranzii proprii. Modelul referatului de cercetare ştiinţifică este prezentat în 

Anexa nr. 25. 

Art. 73. (1) Desfăşurarea susţinerii referatului de cercetare ştiinţifică conţine o 

componentă de prezentare a rezultatelor cercetării efectuate de studentul-doctorand 

şi o componentă de răspunsuri la întrebările adresate de comisie. Comisia face 

aprecieri asupra nivelului cercetării ştiinţifice desfăşurate de studentul-doctorand şi 

poate recomanda studentului-doctorand intensificarea efortului de cercetare pe 

anumite direcţii unde apreciază că este cazul, iar în situaţia în care studentul-

doctorand a prezentat un referat de cercetare ştiinţifică neconcludent din punct de 

vedere ştiinţific, comisia poate decide aprofundarea cercetării ştiinţifice şi repetarea 

susţinerii acestuia. 

(2) Susţinerea unui referat de cercetare ştiinţifică poate fi repetată de un număr 

nelimitat de ori, până la acceptarea acestuia, cu respectarea termenelor prevăzute în 

contractul de studii și a eventualelor acte adiționale. 

 Art. 74. (1) Pentru referatele de cercetare ştiinţifică acceptate de comisie se 

întocmeşte un proces-verbal, pe care conducătorul de doctorat îl depune la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale; acest proces-verbal devine parte 

componentă a dosarului studentului-doctorand. 

(2) Concluziile rezultate din cercetarea ştiinţifică, prezentate în referatele de 

cercetare ştiinţifică acceptate, se publică obligatoriu de studentul-doctorand, cu 

avizul conducătorului de doctorat, sub formă de articole sau comunicări ştiinţifice în 

cadrul unor sesiuni organizate de şcoala doctorală sau de I.O.S.U.D. Aceste articole 
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sau comunicări se iau în calcul la îndeplinirea sarcinilor studentului-doctorand 

privind activitatea publicistică, stabilite prin programul de pregătire. 

Art. 75. Pentru referatele de cercetare ştiinţifică respinse de comisie şi asupra 

cărora aceasta a decis repetarea susţinerii, se întocmeşte o notificare (Anexa nr. 26) 

care se depune, de asemenea, de către conducătorul de doctorat, la secretariatul 

Departamentului de Studii Doctorale, iar aceste referate nu se iau în considerare la 

completarea dosarului studentului-doctorand. 

Art. 76. (1) Activitatea publicistică a studentului-doctorand se ia în calcul 

numai dacă este concretizată sub formă de note critice, articole, studii sau participări 

la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, materializate în volumele acestora.  

(2) Studenţii-doctoranzii au obligaţia de a depune la dosarul de doctorat aflat la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale copii ale materialelor ştiinţifice 

publicate. 

Art. 77. Componenta de cercetare ştiinţifică a doctoratului se poate desfăşura 

în cadrul I.O.S.U.D.- Academia de Poliţie, în cadrul institutelor de cercetare ale 

Academiei Române sau al altor institute de cercetare din ţară sau străinătate, 

partenere sau în consorţiu cu Academia de Poliţie. 

 

Secţiunea a 5 – a: Teza de doctorat 
 

Art. 78. (1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în 

şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de 

doctorat. 

(2) Teza de doctorat reprezintă lucrarea ştiinţifică originală, elaborată de către 

un student-doctorand, sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul 

studiilor universitare de doctorat, fiind condiţie legală pentru obţinerea titlului de 

doctor. 

Art. 79. (1) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand 

prin consultare cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi 

limitările impuse de prezentul regulament. 

(2) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite în Anexa nr. 27. 

Art. 80. (1) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a 

studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii 

publice, cu condiţia ca noul titlu să fie corelat cu conţinutul tezei. Îndeplinirea 

acestei condiţii se constată de conducătorul de doctorat. 

(2) Dacă nu este îndeplinită această condiţie, conducătorul de doctorat 

recomandă studentului-doctorand alegerea unui alt titlu, fără a impune acestuia o 

anumită formulare.  

(3) Dacă studentul-doctorand îşi menţine poziţia, conducătorul de doctorat nu 

îşi impune punctul de vedere, dar are dreptul de a nu-şi da acordul pentru susţinerea 

tezei. 

(4) Modificarea de către studentul-doctorand a titlului tezei de doctorat va fi 

notificată în scris către directorul școlii doctorale, cu avizul conducătorului de 

doctorat, dacă acesta este de acord cu noul titlu.  

Art. 81. (1) Teza de doctorat, împreună cu anexele acesteia, sunt documente 

publice şi se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se 
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publică pe un site administrat de M.E.C., cu respectarea legislaţiei în vigoare în 

domeniul drepturilor de autor. 

(2) Rezumatul tezei este publicat pe site-ul Academiei de Poliție şi poate fi 

consultat public după emiterea dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere. 

(3) Teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca Academiei de Poliție 

cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică. Lucrarea de 

doctorat rămâne document public la biblioteca Academiei de Poliție. 

(4) Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau 

a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi 

accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului 

de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor. 

(5) Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de 

doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de 

maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului 

de graţie, în cazul în care nu a fost primită la I.O.S.U.D. nicio notificare cu privire la 

publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe 

platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor. 

(6) După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia 

de a notifica I.O.S.U.D. asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică 

şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională. 

 (7) Dosarul final de doctorat, care conţine cel puţin elementele prevăzute în 

Anexa nr. 28, se arhivează de către I.O.S.U.D. cu regim permanent. 

Art. 82. (1) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă 

corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi 

demonstraţiilor exprimate în teză. 

(2) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, 

şi „fabricarea” rezultatelor cercetărilor. 

(3) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea 

sursei pentru orice material preluat. 

(4) Studentul-doctorand este obligat să prezinte la depunerea tezei de doctorat 

o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, privind originalitatea conţinutului tezei de 

doctorat și respectarea standardelor de calitate şi etică profesională (Anexa nr. 29). 

(5) I.O.S.U.D. încurajează implementarea unei culturi a corectitudinii şi 

responsabilităţii în elaborarea lucrărilor şi, concomitent, o monitorizează prin 

implementarea unui program antiplagiat. 

Art. 83. Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu autorul tezei, de 

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

originalităţii conţinutului tezei. 

Art. 84. Pe întregul parcurs al elaborării tezei, studentul-doctorand poate 

consulta conducătorul de doctorat, iar conducătorul de doctorat are obligaţia să 

răspundă solicitărilor acestuia. De asemenea, conducătorul de doctorat poate solicita 

studentului-doctorand, ori de câte ori consideră necesar, să-i prezinte stadiul 

elaborării tezei, iar acesta este obligat să prezinte cele solicitate. 

Art. 85. (1) Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a-l informa pe 

studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a 
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verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor deontologice, atât pe 

parcursul realizării cercetării de doctorat, cât şi la redactarea tezei de doctorat. 

(2) În fiecare program de pregătire individuală a studenților-doctoranzi se vor 

regăsi cursuri de etică și integritate academică cu durata de minimum 14 ore.  

Art. 86. (1) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de 

doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii. 

(2) Valorificarea dreptului de autor, în cadrul programului de studii 

universitare de doctorat, se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

domeniu. 

Art. 87. Cheltuielile legate de redactarea şi multiplicarea tezei de doctorat şi a 

rezumatului acesteia, în vederea susţinerii publice, se suportă de către studentul-

doctorand. 

Art. 88. (1) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea etapelor 

prevăzute în Codul studiilor universitare de doctorat. 

 (2) Pentru obţinerea avizului de susţinere a tezei de doctorat se vor desfăşura 

următoarele activităţi: 

a) înainte cu cel puțin 65 de zile de data preconizată pentru susţinerea 

publică, studentul-doctorand înaintează la şcoala doctorală o cerere avizată de 

conducătorul de doctorat privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către 

comisia de îndrumare, în vederea presusţinerii (Anexa nr. 30); 

b) secretariatul Departamentului de Studii Doctorale înregistrează cererea 

şi o depune la dosarul de doctorat. Cu această ocazie, studentul-doctorand predă teza 

în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul Departamentului 

de Studii Doctorale, iar personalul acestuia întocmeşte şi înregistrează o notă de 

primire, care va fi depusă la dosarul de doctorat (Anexa nr. 31); 

c) şcoala doctorală realizează analiza de similitudini (în termen de maxim 

30 de zile calendaristice de la primire), utilizând un program recunoscut de 

C.N.A.T.D.C.U. (şcoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui 

program dezvoltat la nivel naţional privind existenţa de similitudini). 

Raportul/rapoartele de similitudini /de analiză a originalității se includ în dosarul de 

doctorat; 

d)  şcoala doctorală trimite rapoartele de similitudini /de analiză a 

originalității conducătorului de doctorat şi studentului-doctorand. Conducătorul de 

doctorat analizează rapoartele de similitudini /de analiză a originalității şi decide 

dacă teza trebuie corectată/modificată sau poate fi prezentată în aceeaşi formă 

comisiei de îndrumare. Rezoluția conducătorului de doctorat pe raportul de 

similitudini /de analiză a originalității trebuie să fie motivată succint printr-un 

referat atașat raportului;  

e) teza de doctorat este prezentată în fața comisiei de îndrumare, prilej cu 

care conducătorul de doctorat, împreună cu comisia de îndrumare, se pronunță 

asupra conținutului științific al tezei și asupra respectării regulilor de deontologie în 

cercetarea științifică. După această presusținere, care poate fi publică, conducătorul 

de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și 

organizării susținerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și 

acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat, sub 

forma avizului privind susținerea tezei de doctorat, conform modelului prezentat în 
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Anexa nr. 32. Avizul se depune la secretariatul Departamentului de Studii Doctorale 

prin grija conducătorului de doctorat. Durata procesului de evaluare a tezei în 

comisia de îndrumare şi control este de 30 de zile (în care se include și timpul 

necesar analizei de similitudini); 

f) în cazul identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare, 

inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de 

rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, precum şi al caracterul irelevant 

şi nivelului ştiinţific scăzut al conţinutului tezei, în cadrul evaluării acesteia de către 

comisia de îndrumare, avizul de susţinere publică nu se obţine. În acest caz, teza se 

reface şi se prezintă la o nouă evaluare în vederea obţinerii avizului de susținere 

publică. 

Art. 89. (1) După obţinerea avizului privind susţinerea tezei de doctorat, se 

trece la etapa organizării susţinerii acesteia, prin desfăşurarea următoarelor 

activităţi: 

a) în termen de 10 zile calendaristice de la data obţinerii avizului privind 

susţinerea tezei de doctorat, studentul-doctorand efectuează eventualele corecturi 

recomandate de comisia de îndrumare. Revizuirea unor aspecte de conținut, precum 

și operarea unor modificări sau completări, recomandate de conducător înainte de 

presusținere sau de comisia de îndrumare cu ocazia presusținerii, presupun o nouă 

analiză de similitudini, cu plata unei taxe de reanalizare, potrivit metodologiei 

interne, astfel încât raportul final de similitudine /de analiză a originalității (cu 

rezoluția conducătorului de doctorat și referatul de motivare atașat) să corespundă 

formei definitive a tezei;  

b) în acelaşi interval de timp, studentul-doctorand depune în mod oficial 

la secretariatul Departamentului de Studii Doctorale următoarele: 

* teza de doctorat în format letric (5 exemplare) şi în format 

electronic (2 suporturi CD); 

* rezumatul tezei de doctorat (doar în format electronic în limba 

română şi în limba engleză), 

* CV-ul; 

* lista lucrărilor publicate pe parcursul programului de studii 

doctorale şi conţinutul scanat al acestora; 

* declaraţia privind opţiunea personală referitoare la publicarea tezei 

de doctorat (Anexa nr. 33); 

* traducerea autorizată a titlului tezei de doctorat în limba engleză. 

* declaraţia privind originalitatea conţinutului tezei de doctorat și 

respectarea standardelor de calitate şi etică profesională. 

c) secretariatul Departamentului de Studii Doctorale certifică îndeplinirea 

de către studentul-doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii 

universitare de doctorat, printr-un referat conform modelului prezentat în Anexa nr.  

34;  

d) în acelaşi interval de timp, studentul-doctorand achită taxele de studii 

aferente perioadei de la ultima achitare a taxelor de studii până la data de susţinere a 

tezei, inclusiv taxa de susţinere a tezei, astfel încât să fie acoperită plata taxelor 

pentru întreaga perioadă de efectuare a studiilor şi depune la secretariatul 



 34 

Departamentului de Studii Doctorale un exemplar original al chitanţelor, care se vor 

anexa la raportul de aprobare a susţinerii publice a tezei de doctorat; 

e) în termen de 10 zile calendaristice de la data obţinerii avizului privind 

susţinerea tezei de doctorat, conducătorul de doctorat desfăşoară următoarele 

activităţi: 

* obţine aprobarea consiliului școlii doctorale cu privire la 

componenţa comisiei de susţinere a tezei de doctorat (Anexa nr. 35); 

* întocmeşte referatul de evaluare a tezei;  

* întocmeşte raportul adresat rectorului, prin care solicită aprobarea 

pentru susținerea publică a tezei de doctorat (inclusiv data propusă pentru susținerea 

publică), conform modelului prezentat în Anexa nr. 36; 

* furnizează secretariatului Departamentului de Studii Doctorale CV-

urile membrilor comisiei de susţinere; 

f) secretariatul Departamentului de Studii Doctorale prezintă rectorului 

următoarele: 

* raportul prin care se solicită aprobarea susținerii publice a tezei și 

numirea comisiei de doctorat, semnat şi de către preşedintele propus al comisiei de 

susţinere; 

* hotărârea consiliului școlii doctorale de aprobare a comisiei de 

doctorat; 

* un exemplar al tezei de doctorat; 

* avizul privind susţinerea tezei de doctorat; 

* referatul conducătorului de doctorat; 

* copiile chitanţelor de achitare a studiilor. 

Raportul pentru aprobarea susţinerii publice a tezei și numire a comisiei de 

doctorat se prezintă rectorului cu cel puţin 25 de zile înainte de susţinerea tezei. 

(2) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi 

aprobată de consiliul școlii doctorale, după exprimarea acordului referenților oficiali 

(Anexa nr. 37). Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: 

preşedintele, ca reprezentant al I.O.S.U.D. (persoană care ocupă o funcție de 

conducere sau este membru într-o structură de conducere în Academia de Poliție, 

având un contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau aflându-se în raporturi 

de serviciu cu aceasta), conducătorul 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 2 îşi desfăşoară activitatea în afara I.O.S.U.D. - 

Academia de Poliţie. Membrii comisiei de doctorat 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.  

(3) După aprobare, comisia de doctorat se numeşte prin decizie a 

rectorului (Anexa nr. 38), în termen de cel mult 3 zile de la data prezentării către 

rector a raportului pentru aprobarea susținerii publice. 

(4) Exemplarele tezei de doctorat se distribuie de către conducătorii de 

doctorat referenţilor oficiali, specificându-se data la care urmează să aibă loc 

susţinerea publică a tezei de doctorat şi termenul până la care să fie trimise 

referatele de apreciere asupra tezei la secretariatul Departamentului de Studii 

Doctorale, astfel încât să li se asigure referenţilor o perioadă de 15 zile de analiză a 
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tezei, redactare a referatului de apreciere asupra tezei de doctorat (Anexa nr. 39) şi 

trimitere a acestuia în 2 exemplare, împreună cu teza. O dată cu referatul de 

apreciere, referentul oficial va depune şi o adeverinţă din care să reiasă, în mod 

explicit, gradul său didactic sau de cercetare şi tranşa de vechime în învăţământ sau 

cercetare, precum şi o copie a cărţii sale de identitate, respectiv a paşaportului, dacă 

este cazul. 

(5) După primirea tuturor referatelor, secretariatul Departamentului de 

Studii Doctorale prezintă preşedintelui comisiei de doctorat, cu cel puțin 3 zile 

înainte de data susținerii, un exemplar al tezei de doctorat şi referatele membrilor 

comisiei în vederea elaborării referatului final de susţinere a tezei (Anexa nr. 40) și 

a supunerii acestuia aprobării rectorului. Dacă cel puţin un referat nu este favorabil 

susţinerii tezei şi acordării titlului de doctor, preşedintele comisiei consemnează 

acest aspect în referatul final, propune rectorului refacerea tezei şi reluarea 

procedurilor de evaluare a acesteia, precum şi replanificarea susţinerii tezei, după 

caz. 

(6) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat 

devine indisponibil cu cel puţin 20 zile înainte de susţinerea tezei, el poate fi 

schimbat la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea consiliului școlii 

doctorale. Noul referent oficial desfăşoară aceleaşi activităţi pentru evaluarea tezei. 

(7) Dacă unul dintre referenţii oficiali nu poate fi prezent la susţinerea 

tezei, înştiinţează despre aceasta conducerea Academiei de Poliție cu cel puţin 24 de 

ore înainte de ora susţinerii şi prezintă în plic votul privind acordarea titlului de 

doctor. Conducerea Academiei înmânează plicul, sigilat, preşedintelui comisiei de 

doctorat. Acesta va deschide plicul, în cadrul susţinerii publice a tezei de doctorat, 

după exprimarea concluziilor referenţilor oficiali prezenţi şi va citi cu voce tare 

votul acordat. Votul în plic se introduce în dosarul studentului-doctorand, anexat la 

procesul-verbal. 

(8) Dacă un referent oficial, din motive intempestive, nu poate participa la 

susţinerea tezei şi nu a avut posibilitatea să-şi transmită votul în plic, se iau în calcul 

voturile membrilor prezenţi ai comisiei, iar în procesul-verbal al comisiei se 

consemnează „ABSENT” şi, dacă este posibil, motivul absenţei, dar nu se afectează 

ora susţinerii tezei. 

(9) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a 

tezei de doctorat cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat 

poate fi completată cu 1-2 referenţi provenind din alte I.O.S.U.D., la propunerea 

conducătorilor de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al I.O.S.U.D. 

care organizează susţinerea publică a tezei de doctorat. 

(10) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie 

internaţională, cu aprobarea Senatului universitar, susţinerea publică se poate face în 

respectiva limbă. 

 Art. 90. (1) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale introduce două 

exemplare tipărite ale tezei de doctorat în biblioteca Academiei de Poliție, cu cel 

puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere, pentru 

consultarea la cerere a conţinutului (se înregistrează dovada, conform Anexei nr. 

41). 
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(2) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale întocmeşte şi afişează 

anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data propusă pentru susţinere (Anexa nr. 42).  Acesta va include în mod obligatoriu: 

a) data, locaţia şi ora de susţinere; 

b) conducătorul sau conducătorii de doctorat; 

c) locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. 

(3) Prin grija secretariatului Departamentului de Studii Doctorale sunt afişate 

pe site-ul Academiei de Poliţie: 

a) anunţul susţinerii publice; 

b) rezumatul tezei în format electronic; 

c) CV-ul studentului-doctorand; 

d) CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat 

sau link-uri către acestea. 

Art. 91. (1) 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 şi a conducătorului de 

doctorat. 

(2) Susţinerea publică a tezei de doctorat constă în: 

a) prezentarea, de către studentul-doctorand, a principalelor elemente de 

noutate şi originalitate din conţinutul tezei; 

b) prezentarea, de către referenţii oficiali, a concluziilor privind valoarea 

conţinutului ştiinţific al tezei; 

c) o sesiune destinată întrebărilor din partea membrilor comisiei de 

doctorat şi/sau a publicului şi răspunsurilor formulate de către studentul –doctorand. 

(3) O persoană din cadrul secretariatului Departamentului de Studii Doctorale va 

nota/înregistra întrebările şi răspunsurile la acestea şi va întocmi o anexă, care va fi 

ataşată procesului-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat. 

Art. 92. Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau 

altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori 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. 93. (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a referatelor 

întocmite de către referenţii oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează 

asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele 

care pot fi atribuite sunt: 

a) „Excelent”; 

b) „Foarte bine”; 

c) „Bine”; 

d) „Satisfăcător”; 

e) „Nesatisfăcător”.  

(2) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în 

programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit 

atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, 

comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. 
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(3) Propunerea se înaintează C.N.A.T.D.C.U., spre validare. C.N.A.T.D.C..U, 

în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei naţionale acordarea sau 

neacordarea titlului de doctor. 

(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat 

precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în 

teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. 

(5) A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat 

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. 

Art. 94. (1) Rezultatele deliberării sunt consemnate în procesul-verbal al 

susţinerii publice a tezei de doctorat (Anexa nr. 43), care cuprinde în anexă, 

sesiunea de întrebări şi răspunsuri (Anexa nr. 44).  

(2) Hotărârea comisiei de doctorat de a se conferi titlul de doctor se prezintă 

rectorului, în vederea aprobării. 

(3) În cazul în care hotărârea conţine propunerea de acordare a titlului ştiinţific 

de doctor, dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat se trimit prin grija 

secretariatului Departamentului de Studii Doctorale, în format electronic sau letric, 

la M.E.C. în vederea validării de către C.N.A.T.D.C.U. şi propunerii de atribuire a 

titlului ştiinţific de doctor. 

(4) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul 

evaluării tezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave 

de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv 

plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori 

înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să 

ia următoarele măsuri:  

a) să sesizeze comisia de etică a Academiei de Poliție şi comisia de etică a 

instituţiei la care este angajat conducătorul de doctorat, după caz, pentru analiza şi 

soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand; 

b) să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să 

propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător”.  

Art. 95. (1) În cazul în care școala doctorală este înştiinţată de I.O.S.U.D. – 

Academia de Poliţie că C.N.A.T.D.C.U. a invalidat argumentat teza de doctorat, ia 

notă de conţinutul motivaţiei scrise de invalidare şi o aduce la cunoştinţa 

conducătorului de doctorat în vederea luării unei decizii, împreună cu studentul-

doctorand, privind refacerea tezei. 

(2) În cazul opţiunii pentru refacere, teza nu se mai susţine, ci se retransmite  

refăcută la C.N.A.T.D.C.U. în termen de un an de la data invalidării. 

Art. 96. (1) Teza de doctorat, retransmisă către C.N.A.T.D.C.U., trebuie să 

includă referatul de apreciere favorabil din partea conducătorului de doctorat, pentru 

versiunea revăzută.  

(2) Dacă teza de doctorat se invalidează şi la a doua prezentare la 

C.N.A.T.D.C.U., titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi 

exmatriculat. 

(3) În cazul în care membrii C.N.A.T.D.C.U. din cadrul unei comisii de 

evaluare a unei teze de doctorat constată nerespectarea standardelor de etică 
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profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care 

au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat, comunică aceste 

constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general al 

C.N.A.T.D.C.U. pentru analiza responsabilităţii conducătorului de doctorat sau a 

şcolii doctorale şi pentru aplicarea prevederilor legale. 

Art. 97. (1) În situația în care Consiliul general al C.N.A.D.T.C.U. solicită 

Academiei de Poliție punctul de vedere, acesta trebuie formulat în termen de 

maximum 30 de zile de la primirea solicitării, astfel: 

a) în cazul în care solicitarea se referă la încălcarea standardelor de etică 

profesională, inclusiv la existenţa plagiatului, aceasta va fi soluţionată de către 

Comisia de Etică a Academiei de Poliție; 

b) în cazul în care solicitarea se referă la standardele de calitate ale tezei, 

aceasta va fi soluţionată de către C.S.U.D.  

(2) În situaţia în care I.O.S.U.D. – Academia de Poliţie confirmă încălcarea 

standardelor de calitate sau de etică profesională, va transmite C.N.A.T.D.C.U. 

decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector, avizată din 

punct de vedere juridic de Academie. 

Art. 98. După susţinerea tezei de doctorat, școala doctorală eliberează o 

adeverinţă care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile 

universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu. 

Art. 99. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale, după validarea tezei de doctorat de către C.N.A.T.D.C.U.  

Art. 100. În funcţie de precizările M.E.C., teza de doctorat şi anexele sale sunt 

transmise în format electronic de către secretariatul Departamentului de Studii 

Doctorale la M.E.N., în vederea arhivării pe un site special destinat. 

 

Secţiunea a 6 – a: Finalizarea studiilor 
 

Art. 101. (1) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat, Academia de 

Poliţie, în calitate de I.O.S.U.D., conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, 

corespunzându-i acronimul „Dr.”, pe baza ordinului ministrului educaţiei naţionale 

prin care se atribuie titlul ştiinţific de doctor. 

(2) În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se 

menţionează, în mod expres, domeniul „Ordine publică și siguranță națională”.  

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-

doctorand, 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”.  

Art. 102. Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se 

eliberează de Biroul Acte Studii al Academiei de Poliție, după emiterea ordinului 

ministrului educaţiei naţionale. Pentru completarea anexei la diplomă, traducerea 
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autorizată în limba engleză a titlului tezei de doctorat este responsabilitatea 

conducătorului de doctorat şi a studentului-doctorand. 

Art. 103. (1) Acordarea titlului de doctor se aduce la cunoştinţa publicului şi a 

comunităţii universitare, de către secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, 

prin publicare pe site-ul Academiei de Poliție şi prin afişare la sediul instituţiei. 

Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la 

emiterea dispoziţiei rectorului de exmatriculare. 

(2) Înmânarea diplomei de doctor de către conducerea Academiei de Poliție 

poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice. 

Art. 104. După acordarea titlului ştiinţific de doctor, în termen de maximum 

180 de zile, secretariatul Departamentului de Studii Doctorale trimite un exemplar 

tipărit al tezei de doctorat și al anexelor acesteia la Biblioteca Naţională a României, 

exemplar destinat Fondului intangibil, precum și un exemplar digital al acestora pe 

suport electronic, destinat consultării la cerere, la sediul Bibliotecii Naționale a 

României, de către orice persoană interesată, în condițiile respectării reglementărilor 

legale în vigoare. Două exemplare tipărite ale tezei de doctorat se vor păstra în 

biblioteca Academiei de Poliţie. 

 

CAPITOLUL VII: ASIGURAREA  CALITĂŢII STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT  
 

Art. 105. (1) În I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie studiile universitare de 

doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite 

pe baza bunelor practici europene.  

(2) Principalii responsabili pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de 

doctorat în I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie sunt conducătorul de doctorat şi 

studentul-doctorand.  

(3) Structurile din I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie cu atribuţii privind 

asigurarea calității studiilor universitare de doctorat sunt: Senatul universitar, 

C.S.U.D. şi consiliul școlii doctorale.  

(4) Asigurarea calităţii doctoratului în I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie 

presupune aspecte manageriale, didactice, administrative şi specifice resurselor 

umane. 

Art. 106. Calitatea studiilor universitare de doctorat în I.O.S.U.D. - Academia 

de Poliţie se asigură prin măsuri care vizează procesul de selecţie a candidaţilor, 

organizarea şi desfăşurarea procesului didactic şi evaluarea în programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate, precum şi organizarea şi desfăşurarea 

cercetării ştiinţifice în cadrul programului individual de cercetare ştiinţifică.  

Art. 107. (1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică 

profesională în domeniul studiilor universitare de doctorat, M.E.C. poate hotărî 

retragerea calităţii de conducător de doctorat şi/sau retragerea titlului de doctor. 

(2) Titlul de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul 

comunicării dispoziției de retragere a acestuia. Într-o asemenea situație, I.O.S.U.D. 

Academia de Poliție introduce acțiunea în anularea diplomei, în termen de un an de 

la data dispoziției de retragere a titlului de doctor. 
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(3) Diploma de doctor este revocată sau anulată prin hotărârea definitivă a unei 

instanțe judecătorești. 

Art. 108. Exmatricularea studenţilor-doctoranzi pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute în contractul de studii universitare de doctorat se face la 

propunerea conducătorului de doctorat, conform prevederilor prezentului 

regulament. Dispoziția de exmatriculare este emisă în termen de 5 zile de la 

aprobarea consiliului școlii doctorale şi este adusă la cunoştinţa studentului-

doctorand. 

Art. 109. (1) Şcoala doctorală organizează evaluări interne periodice o dată la 

doi ani. 

(2) În cadrul evaluării interne se măsoară şi se apreciază: 

a) performanţele ştiinţifice şi gradul de recunoaştere 

naţională/internaţională ale conducătorilor de doctorat; 

a.1) nivelul, volumul şi valoarea activităţilor ştiinţifice desfăşurate de 

conducătorii de doctorat, valorile minime acceptate la nivelul Şcolii Doctorale 

Drept: 

a.1.1) publicarea, în ultimii doi ani, a patru articole/comunicări 

ştiinţifice, în buletinele/revistele/volumele manifestărilor ştiinţifice apărute la 

editurile cu prestigiu recunoscut în domeniul „Drept”;  

a.1.2) publicarea, în ultimii doi ani, în calitate de unic autor a 

unei cărţi /monografii /manual de specialitate/exerciţii /studiu de specialitate /curs 

universitar sau, în calitate de coautor, a cel puţin două cărţi /monografii /manuale de 

specialitate/exerciţii /cursuri universitare /studii de specialitate la editurile cu 

prestigiu recunoscut în domeniul „Drept”. În locul celor 4 articole /comunicări 

ştiinţifice de la subpunctul a.1.1) se poate lua în considerare o altă 

carte/monografie/manual/studiu de specialitate/curs universitar, publicat în calitate 

de autor sau coautor la editurile cu prestigiu recunoscut în domeniul „Drept”; 

a.2) gradul de implicare în activitatea de îndrumare a doctoranzilor; 

calitatea recomandărilor făcute doctoranzilor; profesionalismul şi exigenţa cu care 

monitorizează, organizează şi evaluează activitatea doctoranzilor aflaţi în  

îndrumare; 

a.3) nivelul de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin prezentul 

regulament. 

b) performanţele studenţilor-doctoranzi; 

b.1) valoarea ştiinţifică a articolelor, comunicărilor ştiinţifice şi 

referatelor de cercetare ştiinţifică stabilite prin programul de pregătire; 

b.2) respectarea exigenţelor școlii doctorale privind frecvenţa la 

programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi pe parcursul 

programului de cercetare ştiinţifică; 

c) calitatea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 

oferit studenţilor-doctoranzi: 

c.1) relevanţa disciplinelor din planurile de învăţământ pentru 

domeniul de doctorat; 

c.2) măsura în care disciplinele de studiu contribuie la obţinerea, de 

către studenții-doctoranzi, a competenţelor profesionale specifice domeniului şi a 

competenţelor transversale, proiectate; 
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d) baza materială a învăţământului folosită de şcoala doctorală (spaţii de 

învăţământ; laboratoare; bibliotecă etc.); 

e) viabilitatea structurii organizatorice a școlii doctorale; 

f) eficienţa relaţiilor pe orizontală şi pe verticală ale școlii doctorale în 

cadrul I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie; 

g) gradul de satisfacţie al absolvenţilor școlii doctorale şi al angajatorilor 

acestora. 

(3) Evaluarea conducătorilor de doctorat se efectuează pe baza autoevaluării 

prezentate de fiecare conducător de doctorat (Anexa nr. 45), a evaluării de către 

studenţii-doctoranzi (Anexa nr. 46) şi a evaluării de către conducerea școlii 

doctorale (Anexa nr. 47). 

(4) Evaluarea studenţilor-doctoranzi se efectuează pe baza autoevaluării 

prezentate de studenţii-doctoranzi, consemnate în fişa de autoevaluare (Anexa nr. 

48), aprecierilor conducătorilor de doctorat, consemnate în fişa de apreciere (Anexa 

nr. 49) şi a evidenţelor școlii doctorale. 

(5) Evaluarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 

oferit studenţilor-doctoranzi, se efectuează pe baza rezultatelor evaluării 

conducătorilor de doctorat şi studenţilor-doctoranzi. 

(6) Baza materială a învăţământului se evaluează de către consiliul școlii 

doctorale pe baza aprecierilor făcute de conducătorii de doctorat, cadrele didactice 

participante la cursurile școlii doctorale, studenţii-doctoranzi şi a datelor statistice 

puse la dispoziţie de secretariatul Departamentului de Studii Doctorale. 

(7) Viabilitatea structurii organizatorice a școlii doctorale şi eficienţa relaţiilor 

pe orizontală şi pe verticală ale școlii doctorale în cadrul I.O.S.U.D. - Academia de 

Poliţie sunt de competenţa directorului școlii doctorale. 

(8) Autoevaluarea periodică a școlii doctorale se materializează într-un raport 

de autoevaluare, elaborat de directorul școlii doctorale, care se prezintă C.S.U.D. 

pentru aprobare, cu avizul consiliului școlii doctorale. 

Art. 110. (1) Şcoala doctorală se supune evaluării externe periodice, la 

intervale de 5 ani. 

(2) Evaluarea externă se realizează pe baza performanţei școlii doctorale şi a 

capacităţii instituţionale a I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie. 

(3) Evaluarea externă a școlii doctorale se face de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (A.R.A.C.I.S.), sau de către o altă 

agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.), referitoare la calitatea 

cercetării şi a rapoartelor Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) referitoare la calitatea resurselor 

umane. 

(4) Dacă școala doctorală şi-a pierdut acreditarea nu mai poate înmatricula noi 

studenţi-doctoranzi. 

(5) Studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în cadrul 

școlii doctorale care şi-a pierdut acreditarea îşi continuă studiile conform 

contractului şi programului de studii până la finalizarea acestora. 

Art. 111. În I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie, în domeniul organizării şi 

desfăşurării doctoratului, sunt instituite următoarele standarde de etică profesională:  
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a) studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat sunt protejaţi faţă de 

cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării standardelor ştiinţifice şi a 

responsabilităţilor profesionale, conform legii;  

b) studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat trebuie să evite lezarea 

libertăţii celorlalţi; este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual şi 

cooperarea, indiferent de opiniile politice, de credinţa religioasă, de naţionalitate sau 

orientare sexuală;  

c) studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat pot lua şi aplica decizii 

în privinţa propriei cariere academice şi profesionale;  

d) studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat vor fi trataţi drept, 

corect şi echitabil; nu sunt permise discriminarea sau exploatarea şi nu sunt admise 

conflictele de interese, formele de corupţie, favoritism şi nepotism;  

e) sunt recunoscute, cultivate și stimulate meritele personale, creativitatea 

și talentul, eficiența și performanța;  

f) se acționează împotriva imposturii, amatorismului, superficialității, 

dezinteresului și plafonării;  

g) pentru garantarea dreptului la proprietate intelectuală, toți cei care au 

participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie 

menționați, în spiritul onestității profesionale, al recunoașterii și recunoștinței;  

h) este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul, copiatul în 

cadrul examenelor sau concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetărilor, 

substituirea lucrărilor, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca şi tentativele 

de corupere spre fraudă;  

i) se garantează dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat 

încălcările standardelor profesionale şi de calitate; nu sunt permise: dezinformarea, 

calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din universitate de 

către membrii propriei comunităţi universitare;  

j) se consideră dezirabile bunăvoinţa şi grija, dar se descurajează 

comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de condescendenţă şi 

dezinteres.  

Art. 112. Frauda intelectuală conduce la pierderea calităţii de autor al lucrării 

publicate şi la aplicarea unor măsuri disciplinare care pot ajunge la exmatricularea 

studentului-doctorand.  

Art. 113. (1) Şcoala doctorală poate fi lichidată prin decizie a C.S.U.D., iar 

I.O.S.U.D. este obligată să informeze M.E.C. despre procesul şi rezultatul lichidării. 

(2) Lichidarea școlii doctorale este posibilă numai după ce toţi studenţii-

doctoranzi din cadrul școlii doctorale şi-au finalizat programul doctoral sau au fost 

exmatriculaţi din motive care nu au legătură cu lichidarea. 

 

CAPITOLUL VIII: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  
 

Art. 114. (1) Pentru studenţii-doctoranzi din afara Academiei de Poliţie, 

Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale va întocmi permise de acces în 

instituție. Acestea se vizează anual cu ocazia prezentării la prima activitate din anul 

următor. Permisul de acces se predă la data susţinerii tezei.  
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(2) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale va întocmi anual, la data 

înmatriculării noilor studenţi-doctoranzi, tabelul cu studenţii-doctoranzi 

înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat. După aprobarea tabelului de către 

directorul școlii doctorale, acesta va fi pus la dispoziţia bibliotecii Academiei de 

Poliție, în vederea acordării accesului la baza sa materială.  

(3) Pentru a le fi asigurat accesul la documente clasificate, studenţii-doctoranzi 

trebuie să prezinte la structura de securitate o copie după certificatul/autorizaţia de 

acces la informaţii clasificate.  

Art. 115. (1) Revizuirea prezentului regulament se va face în condiţiile 

modificării cadrului legislativ actual, prin hotărârea C.S.U.D.  

(2) Anexele fac parte din prezentul regulament.  

(3) Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării. 

 

 

Astăzi, 26 ianuarie 2017, Regulamentul Şcolii Doctorale „Drept” s-a avizat 

prin vot universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de 

doctorat. 

 

Aprobat de C.S.U.D. în şedinţa din data de 15.03.2017. 
 

Regulamentul Şcolii Doctorale de Drept a fost elaborat de membrii Consiliului 

Școlii Doctorale de Drept: 

 Prof.univ.dr.Veronica STOICA  

 Prof.univ.dr Alexandru ŢICLEA 

 Prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU 

 Prof.univ.dr. Barbu VLAD 

 Prof.univ.dr. Mircea DUŢU 

 Stud. drd. Gabriela ENE 

 Stud. drd. Ionuţ IORDACHE 

 

 

 
Revizuit prin: 

- Hotărârea C.S.U.D. din data de 27.02.2019 (pentru a fi pus în acord cu Regulamentul 

instituțional privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de 

doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliție adoptat în 2018, precum și cu alte modificări 

legislative intervenite prin Legea nr. 19/2019 și Ordinul ministrului educației naționale nr. 

5110/2018); forma revizuită se aplică începând cu această dată, cu excepția dispozițiilor art. 

33 alin. (1) lit. g), care se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați începând cu anul 

universitar 2018-2019; 

- Hotărârea C.S.U.D. din data de 24.03.2020; forma revizuită se aplică începând cu această 

dată; 

- Hotărârea C.S.U.D. din data de 09.04.2020; forma revizuită se aplică începând cu această 

dată; 

- Hotărârea C.S.U.D. din data de 18.08.2020; forma revizuită se aplică începând cu această 

dată. 

 

 


