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METODOLOGIA
PRIVIND
ACORDAREA
ȘI
CALITĂȚII DE CONDUĂTOR DE DOCTORAT
SCOSAAR

REVOCAREA
ÎN CADRUL

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;
- Ordinul nr. 5229/2020 din 17 august 2020 pentru aprobarea
metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare,
acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu
privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică
profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul
unei teze de doctorat;
- Regulamentul SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor
de abilitare;
- Ordinul nr. 5382/2016 din 29 septembrie 2016 privind funcţionarea
şcolilor doctorale în anul universitar 2016 - 2017;
- Ordinul nr. 4210/2018 din 31 iulie 2018 privind înfiinţarea
domeniilor de doctorat în cadrul Academiei Române.
Institutele de cercetare ale Academiei Române care au calitatea de a organiza
susținerea tezelor de abilitare sunt:
1. Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată”Gheorghe
Mihoc-Caius Iacob”
2. Institutul de Matematică "Simion Stoilow"
3. Institutul Astronomic
4. Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”
5. Centrul de Chimie Organică ”Costin D. Nenițescu"
6. Institutul de Geografie
7. Institutul de Geodinamică ”Sabba S. Ștefănescu”
8. Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae Simionescu"
9. Institutul de Biochimie
10.Institutul de Biologie
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11.Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”
12.Institutul Antropologice "Francisc I. Rainer"
13.Institutul de Speologie ”Emil Racoviţă”
14.Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan - Al. Rosetti”
15.Institutul de Istorie și Teorie Literară "George Călinescu”
16.Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
17.Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"
18.Institutul de Filosofie si Psihologie ”Constantin Rădulescu Motru”
19.Institutul de Etnografie şi Folclor ”Constantin Brăiloiu”
20.Institutul de Studii Sud Est Europene
21.Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”
22.Institutul de Cercetare a Calității Vieții
23.Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
24.Institutul de Mecanica Solidelor
25.Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială ”Mihai
Drăgănescu”
26.Institutul de Istorie "G. Bariţiu" Cluj-Napoca
27.Institutul de Lingvistică și Istorie Literară “Sextil Pușcariu” Cluj
Napoca
28.Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași
29.Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
30.Institutul de Arheologie Iaşi
31.Institutul de Informatică Teoretică Iași
32.Institutul de Chimie Timișoara ”Coriolan Drăgulescu"
Metodologia stabilește modul în care se realizează acordarea și
revocarea calității de conducător de doctorat al Școlii de Studii Avansate a
Academiei Române (SCOSAAR) – Academia Română.
Organizarea procesului privind acordarea sau revocarea calității de
conducător de doctorat al Școlii de Studii Avansate a Academiei Române se
desfășoară în conformitate cu prevederile legislației naționale și a prezentei
metodologii.
Prezenta metodologie se aplică cadrelor didactice/cercetătorilor,
conducători de doctorat, titulari sau afiliați care au obținut calitatea de
conducător de doctorat :
- care doresc să se afilieze la IOSUD - Școala de Studii Avansate a
Academiei Române (SCOSAAR);
- cărora li se revocă calitatea de conducător de doctorat al Școlii de
Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)
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II. Organizarea și desfășurarea procesului de afiliere
Cadrele didactice/cercetătorii titulari, conducători de doctorat care au
obținut atestatul de abilitare pot solicita să se afilieze Școlii de Studii
Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).
Solicitantul va depune la Registratura Academiei Române pentru
Compartimentul SCOSAAR și Studii Postdoctorale dosarul de afiliere.
Dosarul de afiliere va conține următoarele documente:
a) Adresă de înaintare ce va cuprinde și opis-ul documentelor cu
specificația: document în original/document în copie, conform
cerințelor prezentei metodologii;
b) Dovada deţinerii calităţii de conducător de doctorat (copia după
Ordinul de Ministru privind acordarea atestatului de abilitare sau
a calității de conducător de doctorat);
c) Documente personale de identificare, în copie simplă: actul de
identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele
înscris pe OM nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
d) Cererea privind acceptarea calității de conducător de doctorat
abilitat în cadrul institutului organizator de doctorat (IOD)
(Anexa 1 în original);
e) Documente care să dovedească îndeplinirea standardelor
minimale de performanță științifică, calculate și justificate
conform standardelor minimale CNATDCU specifice
domeniului și în vigoare la data cererii de afiliere (fișa de
îndeplinire a standardelor minimale conform cerințelor
CNATDCU). Aceste documente trebuie să fie semnate în
original de cadidat pe fiecare pagină și să fie însoțite declarația
pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale
CNATDCU specifice domeniului și în vigoare la data cererii de
afiliere (Anexa 2 în original)
f) Acordul scris al institutului unde acesta solicită să fie conducător
de doctorat (Anexa 3 în original) însoțit de raportul de verificare
al candidatului (Anexa 4 în original);
g) Listă de teme de cercetare interdisciplinare, în cazul în care
şcoala doctorală îşi asumă o tematică interdisciplinară, semnată
de către solicitant în original pe fiecare pagină;
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h) În cazul în care solicitantul este deja conducător de doctorat la o
altă școală doctorală, este necesar acordul de transfer de la
instituția în cauză la SCOSAAR;
i) Curriculum vitae (în format Europass), semnat în original pe
fiecare pagină;
j) Lista de lucrări științifice semnată în original pe fiecare pagină;
k) Apartenența printr-o poziție permanentă la un institut al
Academiei Române sau într-o unitate de învățământ superior;
l) Pentru persoanele care au obținut calitatea de conducător de
doctorat în străinătate este necesară recunoașterea calității de
conducător de doctorat conform legislației în vigoare;
m) Cererea-tip, semnată de către candidat, pentru afilierea la
SCOSAAR (Anexa 5 și Anexa 6 în original);
n) Trei recomandări de la membrii Academiei Române, semnate în
original
Documentele se depun într-un dosar, atât pe suport de hârtie cât și în
format electronic (scanat/pdf pe un stick). Fiecare document va fi scanat
separat.
Compartimentul SCOSAAR va înainta dosarul spre aprobare Secției
Științifice, Directorului de Departament și Președintelui SCOSAAR
(Anexa 5 și Anexa 6).
Consiliul SCOSAAR analizează cererea candidatului, iar în cazul
unei decizii favorabile, înaintează dosarul către Prezidiul Academiei
Române în vederea validării (Anexa 7).
În cazul în care dosarul de afiliere este acceptat/respins, candidatul
este inștiințat printr-o adresă oficială (Anexa 8).
III. Organizarea și desfășurarea procesului de retragere / revocare a
calității de conducător de doctorat al Școlii de Studii Avansate a Academiei
Române (SCOSAAR)
Conducătorul de doctorat afiliat Școlii de Studii Avansate a Academiei
Române (SCOSAAR) poate cere retragerea calității de membru al școlii
doctorale (dezafilierea) (Anexa 9). Cererea este adusă la cunoștință Consiliului
Școlii Doctorale și supusă aprobării Prezidiului Academiei Române.
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Consiliul SCOSAAR analizează cererea candidatului, și o înaintează spre
aprobare Prezidiului Academiei Române (Anexa 10).
În cazul în care există conducători de doctorat care nu trimit
autoevaluarea performanțelor lor, la termenele stabilite, conform cerințelor
solicitate de către Școala de Studii Avansate a Academiei Române
(SCOSAAR), în vederea întocmirii Raportului de autoevaluare a școlii
doctorale, pentru aceştia se demarează automat procesul de revocare a calitatății
de conducător de doctorat. Decizia de revocare a calității de conducător de
doctorat al școlii doctorale este luată de Consiliul Științific și trimisă spre
aprobare Prezidiului Academiei Române.
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Anexa 1

Către,
Institutul …………………………,

Subsemnatul/Subsemnata, ......................, Acad./ m.c. al A.R, / CS I / CS.II /
Prof. univ.dr. / Conf. univ. dr. în cadrul ………………………………, vă rog să
binevoiţi a accepta calitatea mea de conducător de doctorat abilitat în cadrul
Institutului …………………………..

- Școala de Studii Avansate a Academiei

Române (SCOSAAR), domeniul……..
Menționez că prin Ordinul Ministrului nr…. din data…….. mi-a fost acordat
atestatul de abilitare în domeniul ………..

Data……

Semnătura…..

Doamnei/Domnului Director al Institutului.....................

Anexa 2

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ÎNDEPLINIREA
STANDARDELOR MINIMALE

Subsemnatul/subsemnata

(numele

şi

prenumele).................................................

declar pe propria răspundere că îndeplinesc standardele minimale aferente titlului
didactic de profesor universitar/cercetător științific I, stabilite de CNATDCU pentru
domeniul ................................. şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi
cercetării şi că realizările ştiinţifice din lista de lucrări sunt originale, iar conţinutul
acestora îmi aparţine în totalitate.

Data:
Semnătura

Anexa 3

Institutul………………………..

Către: Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)
În atenția Domnului Președinte al SCOSAAR

Stimate Domnule Președinte,

Institutul…… își exprimă acordul ca domnul/doamna …….., Acad./m.c. al
A.R./CSI/ CSII/Prof. univ. dr./Conf. univ. dr. în cadrul ………………, abilitat/abilitată
în domeniul…………., conform Ordinului Ministrului nr…. din data…, să fie
cooptat/cooptată în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)
pentru a-și desfășura activitatea în cadrul institutului.
Cererea domnului/doamnei………. a fost aprobată de membrii Consiliului
Științific din cadrul institutului.
Anexăm prezentei verificarea fișei de îndeplinire a standardelor minimale în
vigoare la data cererii de afiliere.

Data…..

Director Institut…..

Anexa nr. 4

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI CANDIDATULUI
.........................................................................................
(nume și prenume)

În perioada ......................... s-a verificat la Institutul....................., dosarul
candidatului/candidatei ..............................., constatându-se următoarele:
Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor
universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU pentru domeniul
................................. şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în
vigoare la momentul verificării:

1. sunt îndeplinite
2. nu sunt îndeplinite

Membrii comisiei ( nume și prenume)

( Semnătura)

1. ............................................
2. ............................................
3. ...........................................

...............................
...............................
...............................

Anexa 5

AVIZAT
Președinte Secție
Acad. ……(Nume și prenume).…

Către
Secția de Științe ………………………………,

Subsemnatul/Subsemnata ........................., Acad./m.c. al A.R./CSI/CSII/Prof.
univ. dr./Conf. univ. dr. în cadrul ………………………………, vă rog să acordați
avizul favorabil al Secției de Științe ………………………………………… pentru
acceptarea mea în calitate de conducător de doctorat abilitat în cadrul Școlii de Studii
Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) – Institutul ……………………………. –
domeniul …………………..
Menționez că prin Ordinul Ministrului nr…. din data…….. mi-a fost acordat
atestatul de abilitare în domeniul ………….

Data……

Semnătura…..

Anexa 6

ACADEMIA ROMÂNĂ
Şcoala de Studii Avansate

APROB

Preşedinte SCOSAAR
..(Nume și prenume) ....

a Academiei Române

Departamentul de ..................................

APROB
Director Departament
......(Nume și prenume) .........
DOMNULE PREȘEDINTE,
Subsemnatul/Subsemnata ................, Acad./m.c. al A.R./CSI/CSII/Prof. univ.
dr./Conf. univ. dr. în cadrul …………………., vă rog să acceptaţi cooptarea mea în
calitate de conducător de doctorat abilitat în cadrul Școlii de Studii Avansate a
Academiei

Române

(SCOSAAR)

domeniul…………………………….,

urmând

–
a-mi

Departamentul...............,
desfășura

activitatea

în

Institutul........................
Atașez prezentei dosarul de afiliere cu toate documentele necesare afilierii.*

Semnătura……

*în cazul în care solicitantul este deja conducător de doctorat la o altă școală doctorală, este necesar acordul respectivei școli
doctorale/universități.

Anexa 7

ACADEMIA ROMÂNĂ
Vicepreşedinte

Către
PREZIDIUL ACADEMIEI ROMÂNE

Vă rugăm să avizaţi decizia Consiliului Ştiinţific SCOSAAR din data de
...................... prin care conducătorii ştiinţifici abilitaţi menţionaţi în anexa nr. 1 la
prezenta adresă, au primit avizul să conducă doctorate în cadrul SCOSAAR.
Anexăm lista cu conducătorii de doctorat aprobată în cadrul şedinţei.

PREȘEDINTE SCOSAAR,

Anexa 8

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

ADRESĂ CĂTRE CANDIDAT CU INFORMAREA ASUPRA
ACCEPTĂRII/RESPINGERII DOSARULUI DE AFILIERE LA IOSUD –
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE (SCOSAAR)

DOMNULUI /DOAMNEI ......................................................................................
Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta că dosarul pe care l-aţi depus la instituţia
noastră în vederea afilierii la IOSUD - SCOSAAR în domeniul ............................. a
fost acceptat/respins în data de .......................... ca urmare a hotărârii.............................
În acelaşi timp vă informăm că puteţi depune un nou dosar de afiliere la instituţia
noastră, după cel puţin un an de la data respingerii.

Preşedinte SCOSAAR,

Anexa 9

ACADEMIA ROMÂNĂ

Şcoala de Studii Avansate
a Academiei Române

APROB
Preşedinte SCOSAAR
......(Nume și prenume) ....

Departamentul de ..................................

APROB

AVIZAT

Director Departament

Director Institut...........

......(Nume și prenume) ..........

..(Nume și prenume)

DOMNULE PREȘEDINTE,
Subsemnatul/Subsemnata .............., Acad./m.c. al A.R./CSI/CSII/Prof. univ.
dr./Conf. univ. dr. conducător de doctorat în domeniul…….., Institutul........................,
Departamentul..............., solicit încetarea afilierii la Școala de Studii Avansate a
Academiei Române (SCOSAAR) ) ca urmare a ........ (se specifică motivul/motivele).
Menționez că în acest moment am/ nu am în coordonare un număr de........
studenți doctoranzi, nominalizați mai jos:
1. Numele și prenumele studentului doctorand, stadiul desfășurării programului
de studii doctorale
2. .......................................

Semnătura……..

Anexa 10

ACADEMIA ROMÂNĂ
Vicepreşedinte

Către
PREZIDIUL ACADEMIEI ROMÂNE

Vă rugăm să avizaţi decizia Consiliului Ştiinţific SCOSAAR din data de
................. prin care domnul/doamna .............................. a primit acordul privind
încetarea activității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR, domeniul
..................................

PREȘEDINTE SCOSAAR

