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I DISPOZIȚII GENERALE
Prezenta metodologie a fost elaborată în acord cu prevederile următoarelor acte
normative:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare ;
- Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare;
- OUG nr. 95/2018 privnd reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare.
I.

Întreruperea studiilor doctorale

a) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se face la solicitarea studentuluidoctorand cu acordul conducătorului de doctorat, avizul Departamentului şi se
aprobă de către Preşedintele SCOSAAR. Perioadele de întrerupere cumulate a
studiilor universitare de doctorat nu pot depăşi 2 ani.
b) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, neimputabile
studentului-doctorand, astfel:
- concedii medicale (motivate de accidente cu vătămări corporale
grave atestate de către medici specialişti, contactarea unor boli
grave/cronice care necesită tratament de lungă durată);
- concediile maternale (în cazul sarcinii, lăuziei, concediu
postnatal, concediu pentru creștere și îngrijire copil);
- situaţiile de forţă majoră.
c) Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte, în caz de întrerupere,
corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
d) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi
imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit pe durata derulării
contractului, şi care împiedică executarea integrală sau în parte a contractului şi
care exonerează de răspundere partea care o invocă. Partea care invocă forţa majoră
are obligaţia de a notifica celorlalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 5 (cinci)
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zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în termen
de 15 (cincisprezece) zile în baza unor certificate eliberate de autorităţile
competente.
Durata totală a întreruperilor aprobate pentru un doctorand nu poate depăși 2 ani
(24 de luni)
Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile
stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
Întreruperea se face doar pe durata programului doctoral pe durata ciclului de studii
universitare de doctorat de 3 ani, respectiv 4 ani (pentru domeniul Medicina și
Medicină Veterinară) și nu în timpul perioadelor de prelungire, de grație sau de
amânare a susținerii.
Studentul-doctorand depune la institutul organizator de doctorat (I.O.D.) cererea
de întrerupere (Anexa nr. 1) însoțită de actele doveditoare conform contractului de
studii universitare de doctorat. Cererea completată și semnată de doctorand va fi
avizată de conducătorul de doctorat și aprobată de directorul de departament.
Cererea însoțită de actele doveditoare, va fi verificată de persoana responsabilă cu
doctoratele din cadrul I.O.D. al Academiei Române. După verificare, cererea cu
documentele justificative va primi număr de ieșire de la registratura institutului,
apoi va fi depusă la Registratura Academiei Române de către persoana responsabilă
cu doctoratele din cadrul IOD pentru Compartimentul Şcolii de Studii Avansate a
Academiei Române (SCOSAAR). Aceasta va fi înaintată Președintelui SCOSAAR
pentru aprobare, împreună cu specificațiile privind situația academică și financiară
ale studentului-doctorand.
Pentru fiecare întrerupere se încheie câte un act adițional la contractul de studii
universitare de doctorat (Anexa nr. 2).
După finalizarea perioadei de întrerupere solicitată, studentul-doctorand va întocmi
o cerere de revenire în activitatea doctorală (Anexa nr. 3). Cererea, vizată de
conducătorul de doctorat și aprobată de directorul de department va fi înregistrată
la institutul de cercetare, apoi persoana responsabilă de doctorate din cadrul
institutului o va depune la sediul Academiei Române.
II.

Prelungirea studiilor doctorale

a) În situaţii speciale, studentul-doctorand poate solicita prelungirea duratei
programului de doctorat cu 1-2 ani, cu aprobarea SCOSAAR, la propunerea
conducătorului de doctorat. Situaţiile pentru care poate fi prelungit programul de
pregătire sunt:
- identificarea, în timpul studiilor, a unor direcţii de cercetare legate de
tema tezei, care nu au fost intuite la momentul elaborării programului de
pregătire şi care presupun o aprofundare specială;
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- alte situaţii justificate care impun prelungirea, acceptate de
conducătorul de doctorat;
- cazurile determinate de forţa majoră.
Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi
imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit pe durata
derulării contractului, şi care împiedică executarea integrală sau în parte a
contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Partea care
invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celorlalte părţi cazul de forţă
majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa
situaţiei de forţă majoră în termen de 15 (cincisprezece) zile în baza unor
certificate eliberate de autorităţile competente.
Pentru perioada de prelungire a studiilor doctorale se încheie un act aditional
(Anexa nr. 2) la contractul de studii doctorale. Durata totală a prelungirilor
aprobate pentru un doctorand nu poate depăși 2 ani (24 de luni), fără alte
fracțiuni.
Doctoranzii aflați în prelungire sunt incluși în numărul maxim de doctoranzi
îndrumați de un conducător de doctorat. Prelungirea se acordă pentru finalizarea
tezei de doctorat numai după îndeplinirea obligaţiilor din contractul de studii
universitare de doctorat și din planul studiilor universitare de doctorat.
Pe toată durata prelungirilor aprobate nu se pot acorda întreruperi ale studiilor
doctorale.
Pe perioada de prelungire studenților-doctoranzi nu li se acordă stipendiu.
Studentul-doctorand după îndeplinirea obligațiilor contractuale și din planul
studiilor universitare de doctorat depune în luna septembrie, la institutul
organizator de doctorat (I.O.D.), cererea de prelungire (Anexa nr. 4). Cererea
avizată de conducătorul de doctorat și aprobată de directorul de department,
însoțită de copia planului de studii universitare de doctorat și de actul aditional
(Anexa nr. 2) va fi verificată de persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul
institutului organizator de doctorat al Academiei Române. După verificare va
primi un număr de ieșire de la registratura institutului. Cererea va fi înregistrată
la Registratura Academiei Române de către persoana responsabilă cu doctoratele
din cadrul IOD până la data de 10 octombrie și va fi depusă la Compartimentul
Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR). Aceasta va fi
înaintată Președintelui SCOSAAR pentru aprobare.
Studentul-doctorand care nu a solicitat prelungirea studiilor universitare de
doctorat și nu și-a susținut teza la împlinirea termenului legal de 3 respectiv 4
ani va fi exmatriculat.
Prelungirea se face numai după terminarea ciclului de studii universitare de
doctorat de 3 ani, respectiv 4 ani (pentru domeniul Medicina și Medicină
Veterinară) și nu în timpul ciclului de studii universitare de doctorat.

III.

Perioada de graţie

a) Perioada de grație se acordă în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 681/2011cu
modificările și completările ulterioare, pentru maximum 2 ani (24 de luni),
numai doctoranzilor care au finalizat programul doctoral (cuprinzând perioada
normală de 3 sau 4 ani și eventualele perioade de întrerupere și/sau prelungire),
dar nu au reușit să finalizeze și să depună oficial teza de doctorat. Pentru perioada
de grație se încheie un act adițional (Anexa nr. 2) la contractul de studii
doctorale.
b) Perioada de grație va fi acordată doar doctoranzilor pentru care conducătorulde
doctorat certifică faptul că au redactat cel puțin 50% din teza de doctorat.
c) Susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să se încadreze în interiorul
perioadei de grație, art. 40 din H.G. nr. 681/2011 cu modificările și completările
ulterioare: „studentul doctorand 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”.
d) Pe toată durata perioadei de grație nu se pot acorda întreruperi ale studiilor
doctorale.
e) Pe perioada de grație studenților-doctoranzi nu li se acordă stipendiu.
f) Studentul-doctorand depune în luna septembrie, la institutul organizator de
doctorat (I.O.D.), cererea de grație (Anexa nr. 5), avizată de conducătorul de
doctorat și aprobată de directorul de department însoțită de referatul
conducătorului de doctorat prin care acesta certifică faptul că doctorandul a
redactat cel puțin 50% din teza de doctorat.
g) Cererea însoțită de referatul conducătorului de doctorat și de actul aditional
(Anexa nr. 2) va fi verificată de persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul
institutului organizator de doctorat al Academiei Române. După verificare va
primi număr de ieșire de la registratura institutului. Cererea va fi înregistrată la
Registratura Academiei Române de către persoana responsabilă cu doctoratele
din cadrul institutului de cercetare până la data de 31 octombrie și va fi depusă
la Compartimentul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române
(SCOSAAR). Cererea va fi înaintată Președintelui SCOSAAR pentru aprobare
h) Cererea de grație se face pe o perioadă de 1 sau 2 ani, fără alte fracțiuni
i) Studentul doctorand care nu a solicitat o perioadă de grație va fi exmatriculat.
IV.

Amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013

a) În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de
studiu sau experimentare, la propunerea conducătorului de doctorat și cu avizul
directorului de departament, se poate acorda amânarea susținerii publice pentru
„maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat”. Pentru
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V.

amânarea susținerii tezei de doctorat se încheie un act adițional la contractul de
studii universitare de doctorat. Această lege trebuie corelată cu Legea 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare și cu H. G. Nr. 681/2011 cu modificările
și completările ulterioare, fapt pentru care conducătorii de doctorat trebuie să
facă un referat cu propuneri temeinic motivate. Amânarea se acordă doar în
situații cu adevărat „speciale”, și atunci când există convingerea fermă că la
finele perioadei de amânare teza va fi finalizată și susținută cu succes.
Amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013 se acordă numai după
îndeplinirea obligaţiilor din contractul de studii universitare de doctorat și din
planul individual de doctorat (susținerea cu succes a tuturor rapoartelor și
proiectelor de cercetare, precum și a celorlalte activități prevăzute în planul
individual), doctoranzilor pentru care conducătorul de doctorat certifică faptul
că au redactat cel puțin 80% din teza de doctorat.
Pe toată durata de amânare a susținerii tezei de doctorat nu se pot acorda
întreruperi ale studiilor doctorale, iar studenților-doctoranzi nu li se acordă
stipendiu.
Studentul-doctorand depune în luna septembrie, la institutul organizator de
doctorat (I.O.D.), cererea de amânare a susținerii tezei de doctorat (Anexa nr.
6), avizată de conducătorul de doctorat și aprobată de directorul de department
însoțită de referatul conducătorului de doctorat și copia planului de studii
universitare de doctorat.
Cererea însoțită de referatul conducătorului de doctorat, de copia planului de
studii universitare de doctorat și de actul adițional (Anexa nr. 2) va fi verificată
de persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul institutului organizator de
doctorat al Academiei Române. După verificare, cererea va primi număr de ieșire
de la registratura institutului. Cererea va fi înregistrată la Registratura Academiei
Române de către persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul IOD până la
data de 10 octombrie și va fi depusă la Compartimentul Şcolii de Studii Avansate
a Academiei Române (SCOSAAR). Cererea va fi înaintată Președintelui
SCOSAAR pentru aprobare.
Încetarea calității de student-doctorand

a) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor (deci, nu
la data susținerii publice a tezei) sau prin exmatriculare.
b) Studenţii pot fi exmatriculaţi sau pot renunţa ei înşişi la calitatea de studentdoctorand.
c) În prima situaţie, se exmatriculează studenţii-doctoranzi care:
- nu au promovat anul de studii;
- au încălcat Codul de etică şi deontologie universitară;
- au încercat să promoveze examenele prin fraudă.

d) Propunerea de exmatriculare (Anexa nr.7) este întocmită de conducătorul de
doctorat pe baza unui referat și aprobată de directorul de departament.
e) Cererea va fi verificată de persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul
institutului organizator de doctorat al Academiei Române. După verificare
cererea va primi număr de ieșire de la registratura institutului. Cererea va fi
înregistrată la Registratura Academiei Române de către persoana responsabilă
cu doctoratele din cadrul institutului de cercetare și va fi depusă la
Compartimentul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).
Cererea va fi înaintată Președintelui SCOSAAR pentru aprobare.
f) Decizia de exmatriculare se aprobă de către Consiliul Științific și Președintele
SCOSAAR, iar după primirea sa se va opera exmatricularea, atât în evidenţele
proprii cât şi în aplicaţia informatică.
g) Studentul-doctorand care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă va fi
exmatriculat pe baza procesului verbal întocmit de comisia de examinare care
participă la examenul respectiv.
h) Studentul-doctorand care nu a solicitat extinderea duratei activității de doctorat
printr-o perioada de prelungire/ perioadă de grație / amânarea susținerii tezei de
doctorat până la finele anului universitar și nu și-a susținut teza la împlinirea
termenului legal de 3 ani respective 4 ani va fi exmatriculat la propunerea
conducătorului de doctorat (Anexa nr. 7).
i) În cazul în care un student-doctorand doreşte să se retragă de la studii, din diverse
motive, poate solicita aceasta prin depunerea unei cereri (Anexa nr. 8), avizată
de conducătorul de doctorat, aprobată de directorul de department. Studentuldoctorand depune la institutul organizator de doctorat (I.O.D.) cererea de
retragere.
j) Cererea de retragere va fi verificată de persoana responsabilă cu doctoratele din
cadrul institutului organizator de doctorat al Academiei Române. După
verificare cererea va primi un număr de ieșire de la registratura institutului.
Cererea va fi înregistrată la Registratura Academiei Române de către persoana
responsabilă cu doctoratele din cadrul institutului de cercetare și va fi depusă la
Compartimentul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).
Cererea va fi înaintată Președintelui SCOSAAR pentru aprobare
k) Cererea de retragere se depune la începutul fiecărui semestru conform art.17
din Contractul de studii universitare de doctorat.

