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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
ȘCOLII DOCTORALE 
a Facultății de Mecanică 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

 

1. Preambul 

Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale a Facultății de Mecanică (SDFM) se fundamentează 
pe Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat 
cod reg.11, pe Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Codul 
studiilor  universitare  de  doctorat  aprobat  prin  HG  nr.  681/2011  şi  pe  Carta  Universității  Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iași. 
 

2. Structura organizatorică a Școlii doctorale 

Şcoala Doctorală este condusă de un director şi de Consiliul Școlii Doctorale, format din conducători 
de doctorat din cadrul SDFM, studenţi doctoranzi şi membri din afara SDFM, aleşi dintre personalităţi 
ştiinţifice  recunoscute  şi/sau  personalităţi  din  sectoare  industriale  şi  socio‐economice.  Conducerea 
SDFM este aleasă conform Metodologiei Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași. 
Se  recomandă  ca  din  Consiliul  SDFM  să  facă  parte,  pe  cât  posibil,  reprezentanți  din  diferite 
specializări de doctorat şi din departamente diferite. 
 

Atribuţiile  specifice  Directorului  Școlii  Doctorale  (în  plus  pe  lângă  cele  precizate  în 

Regulamentul instituţional) sunt: 

 Coordonează activitatea SDFM din punct de vedere administrativ si al respectării programelor 

de studii doctorale din cadrul facultății; 

 Colaborează cu Consiliul SD pentru stabilirea unor măsuri administrative, le supune discuției şi 

analizei conducătorilor de doctorat, dacă este cazul; 

 Colaborează cu conducătorii de doctorat pentru dezvoltarea SDFM, având în vedere: 
o Sprijinirea  procesului  de  abilitare,  pentru  creșterea  numărului  conducătorilor  de 

doctorat; 
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o Promovarea domeniilor de  cercetare doctorală  în  rândurile potențialilor  candidați  la 
studii doctorale etc. 

 Face propuneri Consiliului SD pentru rezolvarea problemelor semnalate de către conducătorii 
de doctorat şi doctoranzi, care corespund limitelor sale de competență; 

 Convoacă Consiliul Școlii Doctorale, adunarea conducătorilor de doctorat şi/sau a studenților 

doctoranzi din cadrul SDFM, ori de câte ori este necesar; 

 Asigură transparența măsurilor luate de către conducerea SDFM; 

 Primește  raportul  de  similitudine  de  la  CSUD  şi  îl  transmite  conducătorului  de  doctorat  şi 

membrilor comisiei de îndrumare; 

 Avizează componenta comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat, în conformitate cu 
legislația şi procedurile în vigoare; 

 Avizează toate documentele ce  implica  legal semnătura sa.  În cazuri de  indisponibilitate sau 
incompatibilitate,  în  locul  directorului  poate  semna  un  membru  al  Consiliului  SDFM, 
conducător de doctorat care este delegat; 

 Asigură reprezentarea SDFM la acțiunile specifice desfășurate în cadrul facultății. 
 

 Atribuţiile  specifice  Consiliului  Școlii  Doctorale  (în  plus  pe  lângă  cele  precizate  în  cod  și  în 

Regulamentul instituţional) sunt: 

 Sprijină organizarea evidenței doctoranzilor și a activităților administrative; 

 Sprijină elaborarea documentației pentru acreditare/reacreditare sau autorizare provizorie a 
SDFM; 

 Asigură îndrumarea studenţilor doctoranzi sub aspectul relaţiilor dintre studenţii doctoranzi şi 
conducătorii  de  doctorat,  al  respectării  procedurilor  de  schimbare  a  conducătorului  de 
doctorat etc.; 

 Aprobă componenta comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat, în conformitate cu 
legislația şi procedurile în vigoare; 

 În  situația  unor  sesizări  privind  suspiciuni  de  plagiat,  Consiliul  Scolii  Doctorale  analizează  şi 
transmite spre analiză Comisiei de Etica a universității; 

 Aprobă utilizarea  finanțării  anuale,  conform deciziei  universității.  Stabilește  criteriile  pentru 

repartizarea  finanțării  anuale  la  nivelul  facultății,  respectând  repartizarea  în  mod  etic  a 

sumelor finanțate; 

 Asigură condiţiile tehnice şi organizatorice necesare bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute 

în programul de pregătire universitară avansată, în conformitate cu baza materială a facultății; 

 Stabilește circuitul si fluxul de informații la nivelul Scolii Doctorale. 

 

3. Reglementări privitoare la acceptarea de noi membri conducători de doctorat precum și 

reglementări  referitoare  la modalitatea prin  care unui  conducător de doctorat  îi  poate  fi  retrasă 

calitatea de membru al Școlii Doctorale 

Standarde minimale de performanță științifică pentru conducătorii care doresc să devină membri ai 

Școlii doctorale sunt prezentate mai jos. 
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În  SDFM  se  acceptă  în  permanentă  noi  membri  conducători  de  doctorat,  care  îndeplinesc 

reglementările în vigoare ale CNATDCU şi ale Senatului universității. Admiterea în SDFM se face în 

mod transparent, echitabil şi nediscriminatoriu. 

Calitatea de membru al SDFM poate fi retrasă în următoarele cazuri: 

 la cererea titularului; 

 ca urmare a pierderii conducerii de doctorat, la recomandarea şi decizia CNATDCU. 

Retragerea calității de membru al SDFM se face prin votul membrilor Scolii Doctorale conducători 

de doctorat, cu majoritate simplă. 

4. Strategia Școlii doctorale privind domeniile de doctorat 

SDFM are următoarele obiective: (sau Obiectivele SD) 

‐ creșterea numărului de doctoranzi; 

‐ creșterea numărului conducătorilor de doctorat; 

‐ sporirea calității şi vizibilității naționale şi internaționale a rezultatelor cercetărilor efectuate 

în cadrul SDFM; 

‐ atragerea de resurse financiare etc. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse SDFM adoptă următoarea strategie: 

‐ Promovarea în mediul academic și economic a SDFM, pentru creșterea numărului de doctoranzi; 

‐ Sprijinirea colegilor  în  realizarea condițiilor de abilitare prin comunicare științifică, antrenarea  în 

proiecte, participarea și organizarea de manifestări științifice la nivelul SDFM etc.; 

‐ Utilizarea  resurselor  financiare  ce  revin  doctoranzilor  din  finanțarea  SDFM  pentru  asigurarea 

taxelor de participare  la evenimente științifice, a deplasărilor și publicării de  lucrări  în reviste de 

prestigiu național si internațional. 

SDFM sprijină în mod transparent şi nediscriminatoriu domeniile de doctorat Inginerie Mecanică şi 

Ingineria Materialelor. Doctoranzii din cele doua domenii au acces în mod liber şi egal la resursele 

de cercetare şi documentare ale facultății. 

Planul de  învățământ pentru programul de pregătire universitară avansată poate sa țină cont de 

particularitățile domeniilor de doctorat. 

 

5.  Mecanisme  prin  care  se  iau  deciziile  în  ceea  ce  privește  oportunitatea,  structura  și 

conținutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Deciziile  privind programul  de pregătire  bazat  pe  studii  universitare  avansate  se  iau  în  Consiliul 

SDFM, după consultarea propunerilor făcute de către conducătorii de doctorat membri ai SDFM. 

  6. Alte reglementări 

Evaluarea internă a Școlii doctorale 

Consiliul  SDFM  monitorizează  activitatea  de  cercetare  doctorală,  în  concordantă  cu  exigențele 

universității şi ale criteriilor Comisiilor CNATDCU pentru fiecare domeniu. 

 

Stabilirea componenței comisiei de îndrumare 

Comisiile de  îndrumare  sunt propuse de  către  conducătorii de doctorat  şi  aprobate de Consiliul 

SDFM. 
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Organizarea evidenței doctoranzilor și a activităților administrative 

Organizarea evidenței doctoranzilor și a activităților administrative este realizată de către 

directorul Scolii Doctorale şi Decanat, cu sprijinul Consiliului SDFM. 

 

Organizarea concursului de admitere: tematica și bibliografia, criterii selecţie 

Colocviul de admitere cuprinde o prezentare a portofoliului şi a unei posibile direcții de 

cercetare.  Comisia  de  admitere  notează  răspunsurile  candidaților  din  tematică  şi  bibliografie, 

raportat la tematica prezentată.  

Evaluarea la colocviul de admitere are în vedere următoarele criterii: 

1. Conținutul prezentării: 

 actualitatea şi relevanța temei de cercetare propuse; 

 cunoașterea domeniului la care se referă tema; 

 cunoașterea în principiu a metodologiei de cercetare propuse; 

 rezultate scontate; 

 răspunsurile la întrebări. 

2. modalitatea de prezentare etc. 

Media finală de la colocviul de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 

‐ 15 % media de la licență; 

‐ 15 % media de la disertație 

‐ 70 % media de la colocviul de admitere. 

‐ SDFM poate organiza şi programe postdoctorale. 

 

Norme interne de etică profesională 

Toți  conducătorii  de  doctorat  şi  doctoranzii  din  cadrul  SDFM  trebuie  să  respecte  normele 

academice de etică profesională stabilite de Comisia de Etică a universității. 

 

Asigurarea accesului la resursele de cercetare 

Toți conducătorii de doctorat şi doctoranzii au acces liber la resursele de cercetare şi documentare 

ale facultății. 
 

Drepturile si obligațiile  studenților doctoranzi, post‐doc, ale conducătorilor de doctorat, ale Școlii 

Doctorale şi ale IOSUD sunt cele prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat. 

 

Decan, 

Conf.dr.ing. Gelu Ianuș 

Consiliul SDFM: 

Prof.dr.ing. Cornel Munteanu 

Prof.dr.ing. Gheorghe Dumitrașcu 

Director SDFM, 

Prof.dr.ing. Paul‐Doru 

Bârsănescu 

Drd.ing. Ana-Georgiana Lupu

dr. Maria Cazacu, CS I, 

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași 

 


