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1. DOMENIUL DE APLICARE 

1.1. Procedura se aplică la nivelul IOSUD-USV Timișoara, în vederea repartizării 

anuale a granturilor doctorale. 

1.2. Utilizatorii procedurii operaţionale răspund de aplicarea şi respectarea 

prevederilor documentelor din procedură. 

 

2.SCOP 

2.1. Prezenta procedură are scopul de a prezenta cadrul organizatoric, etapele, 

criteriile şi responsabilităţile pe baza cărora se desfăşoară procesul de repartizare a 

granturilor doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai 

I ” din Timișoara (IOSUD-USV Timișoara). 

 

3. DEFINIŢII. ABREVIERI 

3.1. Definiţii 

1. Grantul doctoral – suma de bani acordată de Ministerul Educaţiei, pentru 

acoperirea costurilor necesare bunei desfăşurări a unui program de studii 

doctorale cu frecvență, pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestui program, 

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 681/2011; 

2. Studiile universitare de doctorat (doctoratul) – al treilea ciclu al studiilor 

universitare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente 

în realizarea cercetării ştiintifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt 

calificate. Presupun formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi 

inovare şi constituie o experinţă profesională de cercetare, finalizată prin 

susţinerea tezei de doctorat şi acordarea titlului de doctor; 

3. Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) – 

instituţia care are dreptul de a organiza studii universitare de doctorat (ex.: USV 

Timișoara); 

4. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) – structura 

administrativă de conducere a IOSUD; 

5. Şcoala doctorală (SD) – structură organizatorică şi administrativă din cadrul 

IOSUD care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat 

într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară; 

6. Conducătorul de doctorat – cadrul didactic sau cercetătorul cu experienţă în 

domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-

doctorand, în urma obținerii acestui drept conform prevederilor art. 166 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
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7. Studentul doctorand (doctorandul) – studentul înmatriculat în programul de 

studii universitare de doctorat; 

8. Domeniul de doctorat – grup de discipline ştiinţifice înrudite, cu metode de 

lucru şi materiale specifice asemănătoare; 

9. Teza de doctorat – lucrare ştiinţifică originală elaborată de către un student 

doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, obligatorie pentru 

obţinerea titlului de doctor. 

 

3.2. Abrevieri 

 

USV Timișoara – Universitatea de Ştiinţele Vieții “Regele Mihai I ” din Timișoara. 

IOSUD – Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

CSUD – Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

SD-IRVA – Şcoala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale 

SD-MV – Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară 

ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

 

4. REFERINȚE NORMATIVE 

 

1.1. Legislaţie primară: 

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

ulterioare;  

➢ Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

➢ Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Superior – ARACIS. 

 

1.2. Legislaţie secundară 

➢ Carta USVT; 

➢ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile 

universitare de doctorat în USV Timișoara (R030); 

➢ Regulament privind organizarea şi desfaşurarea studiilor universitare de 

doctorat în USVT – R075; 

➢ Regulament privind organizarea şi desfaşurarea studiilor universitare de 

doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale şi 

Animale – R093; 
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➢ Regulament privind organizarea şi desfaşurarea studiilor universitare de 

doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Medicină Veterinară admiterii la ciclul 

de studii universitare de doctorat în USVT– R094. 

 

5. DESCRIEREA PROCESULUI 

5.1. Cadrul organizatoric 

 

5.1.1. Această procedură are în vedere faptul că activitatea pentru studiile universitare 

de doctorat din IOSUD – USV Timișoara este coordonată de Consiliul pentru Studii 

Universitare de Doctorat, prin cele două şcoli doctorale, cu domenii specifice de 

doctorat: Şcoala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale (SD-IRVA) – 

pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Zootehnie 

şi Biotehnologii şi Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SD-MV) – pentru 

domeniul Medicină Veterinară. 

5.1.2. Totodată, procedura ţine cont de faptul că, în cadrul fiecărui domeniu, există 

mai mulţi conducători de doctorat cu competenţe şi disponibilitate de a coordona 

doctoranzi şi care îndeplinesc criteriile CNATDCU în vigoare. 

5.1.3. Toate temele de cercetare propuse de către conducătorii de doctorat, indiferent 

de forma de școlarizare/finanțare (IF/IFR; buget/taxă) a studentului doctorand, trebuie 

să se încadreze în strategia de cercetare a USV Timișoara și vor fi aprobate de către 

Consiliile Școlilor doctorale. 

 

5.2. Principii organizatorice 

 

5.2.1. Actuala procedură are în vedere respectarea principiilor organizatorice, 

prezentate în Regulamentele celor două şcoli doctorale, referitoare la drepturile şi 

îndatoririle conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor. În acest sens, sunt 

menţionate: capacitatea tehnico-materială a specializării doctorale, disponibilitatea 

conducătorului de doctorat, pregătirea profesională a candidaţilor pentru studiile 

doctorale şi egalitatea de şanse, strategia de dezvoltare a IOSUD etc. 

5.2.2. În cadrul prezentei proceduri se are în vedere respectarea principiului relaţiei 

cerere-ofertă, bazată pe competitivitate; cererea este formulată de şcolile doctorale, 

iar oferta este prezentată de IOSUD, în baza repartiţiei de locuri pentru doctorat 

primite de la Ministerul Educației. 
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5.3. Etape 

 

5.3.1. Numărul de granturi doctorale repartizate de Ministerul Educației către IOSUD 

USVT va fi distribuit de CSUD școlilor doctorale, proporțional cu numărul de 

conducători de doctorat activi din componența fiecărei SD, cu aprobarea CA al USVT. 

5.3.2. Directorul CSUD comunică directorilor celor două şcoli doctorale numărul de 

granturi repartizat fiecăreia dintre acestea.  

5.3.3. Directorul şcolii doctorale (CSD) solicită conducătorilor de doctorat transmiterea 

numărului de granturi pe care aceştia au capacitatea şi disponibilitatea de a le 

coordona pentru anul universitar următor. Totodată vor fi transmise și tematicile de 

cercetare vizate. 

5.3.4. Consiliile şcolilor doctorale analizează solicitările conducătorilor de doctorat şi 

le ierarhizează în funcție de criteriile specificate în Anexa 1. În urma analizei, se 

întocmeşte o notă de fundamentare pentru numărul de granturi doctorale necesare, 

notă înaintată către CSUD. 

5.3.5. Notele de fundamentare prezentate de cele două şcoli doctorale sunt analizate 

de Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. Pe baza acestei analize, CSUD 

propune Consiliului de Administraţie al USV Timișoara aprobarea numărului de 

granturi repartizat fiecărei şcoli doctorale. 

5.3.6. În urma Hotărârii Consiliului de Administrație, Consiliul fiecărei şcoli doctorale 

definitivează repartizarea granturilor pentru fiecare domeniu şi conducător de 

doctorat. Eventualele contestaţii referitoare la modul de repartizare a granturilor pe 

şcoli doctorale şi/sau conducători de doctorat sunt înaintate către CSUD, care este 

obligat să le soluţioneze în termen de maximum 48 de ore. 

5.3.7. Listele definitive cu numărul de granturi doctorale repartizate conducătorilor de 

doctorat şi şcolilor doctorale sunt afişate pe site-ul IOSUD – USV Timișoara. 

 

5.4. Criterii de ierarhizare, în vederea obținerii de granturi doctorale 

 

În procesul de evaluare și ierarhizare a granturilor se vor lua în considerare 

următoarele criterii: 

a. perioada activă rămasă în calitate de conducător de doctorat şi numărul de 

doctoranzi aflați în stagiu (să nu depășească opt);  

b. evaluarea conducătorilor de doctorat pe baza structurii activității acestora. 

c. încadrarea tematicii conducătorului de doctorat în strategia de cercetare a 

USV Timișoara; 

d. numărul de teze finalizate şi calitatea acestora. 

e. evaluarea conducătorului de doctorat de către directorul SD. 
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6. RESPONSABILITĂŢI  

 

6.1. Consiliul Şcolii Doctorale /Directorul Şcolii Doctorale are următoarele 

responsabilităţi: 

a) solicită conducătorilor de doctorat transmiterea numărului de granturi pe care 

aceştia au capacitatea şi disponibilitatea de a le coordona și a tematicilor de 

cercetare corespunzătoare; 

b) analizează solicitările conducătorilor de doctorat şi le ierarhizează în funcție de 

criteriile din Anexa 1; 

c) întocmeşte o notă de fundamentare pentru numărul de granturi doctorale 

necesare; 

d) definitivează repartizarea granturilor pentru fiecare domeniu şi conducător de 

doctorat. 

6.2. CSUD are următoarele responsabilităţi: 

a) propune Consiliului de Administraţie al USV Timișoara aprobarea numărului de 

granturi repartizat fiecărei şcoli doctorale; 

b) comunică directorilor celor două şcoli doctorale numărul de granturi repartizat 

fiecărei şcoli doctorale; 

c) soluţionează eventualele contestaţii referitoare la modul de repartizare a 

granturilor pe şcoli doctorale şi/sau conducători de doctorat CSUD, în termen 

de maximum 48 de ore; 

d) afişează, prin intermediul secretariatului IOSUD – USVT, listele definitive cu 

numărul de granturi doctorale repartizate conducătorilor de doctorat şi şcolilor 

doctorale. 

6.3. Consiliul de Administraţie aprobă numărul de granturi repartizat fiecărei şcoli 

doctorale și repartizarea acestora pe domenii și conducători de doctorat. 

 

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE DE MENȚINUT: 

Nr. 

Crt

. 

Inf. documentata de 

menținut Inițiată 

de: 
Circulă la: 

Arhivare informație 

documentată în arhiva 

operațională 

Denumire Cod Loc Durata Resp. 

1.  
Anexa 1 USVT-

CSUD-PO 
004-F01 

Consiliu 
Scoala 
doctorala 

Consiliu Scoala 
doctorala > Director 
Scoala Doctorala 

Secretariat 
IOSUD 

10 Secretar 
IOSUD 
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8. ANEXE  

 

Anexa 1 Criterii de ierarhizare în vederea obținerii 
granturilor doctorale  

cod: USVT-CSUD-PO 004 -F01 


