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I. CADRUL LEGAL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
HG 134/02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi
desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare
Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/2016 privind aprobarea
standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior
Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în I.O.S.U.D. –
U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, aprobat de Senatul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi –
29.07.2019
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare
în I.O.S.U.D. – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi, aprobată de Senatul U.M.F. „Grigore T.
Popa” din Iaşi – 25.09.2017
Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României – art.51, alin. (1)
Hotărârea 7/11.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU)
privind aprobarea Hotărârii nr 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României
HG 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ordinul Ministrului Educației și Cercetării 4020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile
legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României
Adresa MEC 8880/07.04.2020. privind asigurarea desfăşurării optime a activităţii cu respectarea
regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin
hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă urmărind cu prioritate
asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire
Hotărârea 4/16.04.2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind
prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României

II. CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT – ORGANIZARE
(1)
(2)
(3)

I.O.S.U.D. – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi este condusă de Consiliul Studiilor Universitare
de Doctorat, denumit în continuare C.S.U.D..
C.S.U.D. este condus de un director, care este membru de drept al C.S.U.D.. Funcţia de director
al C.S.U.D. este asimilată funcţiei de prorector.
În afară de director, C.S.U.D. al U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi mai are în componentă 6
membri, care sunt conducători de doctorat titulari, studenţi-doctoranzi şi personalităţi ştiinţifice
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relevante pentru domeniul medical, din ţară sau străinătate.
Metodologia de desemnare a celorlalţi membri ai C.S.U.D. este propusă de către Rectorul
U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi şi aprobată de Senatul Universității.
Membri C.S.U.D., cu excepţia directorului C.S.U.D., sunt desemnaţi în felul următor:
a) 50% dintre membrii C.S.U.D. (conducători de doctorat din I.O.S.U.D. – U.M.F. „Grigore T.
Popa” din Iaşi, sau personalităţi ştiinţifice recunoscute în ţară şi/sau străinătate, care nu sunt
membri ai I.O.S.U.D., reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din
I.O.S.U.D.) sunt numiţi de către Rectorul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – 4 persoane;
b) un membru al C.S.U.D. este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor
de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale din I.O.S.U.D. – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi;
c) un membru al C.S.U.D. este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilordoctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale din I.O.S.U.D.
Conducătorii de doctorat care devin membri ai C.S.U.D. trebuie să îndeplinească standardele
minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare care sunt în vigoare la data
alegerii.
Mandatul de membru al C.S.U.D. este de 4 ani. Studenţii-doctoranzi, care sunt membri ai
C.S.U.D. şi îşi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului C.S.U.D., pierd
calitatea de membru al C.S.U.D. la data susţinerii publice a tezei de doctorat.
Locurile devenite vacante în cadrul C.S.U.D. se ocupă respectându-se prevederile alin. (5).
Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului C.S.U.D., dacă acest membru nu
este directorul C.S.U.D.

III. ALEGEREA
DOCTORAT
(1)

Editia: 1

MEMBRILOR

CONSILIULUI

STUDIILOR

UNIVERSITARE

DE

Organizarea și desfăşurarea alegerilor pentru membrii C.S.U.D. se realizează on-line, astfel:
a) Depunerea candidaturilor și validarea acestora se realizează prin intermediul site-ului U.M.F.
„Grigore T. Popa” din Iaşi, utilizând e-mail-ul profesional.
b) Procesul de votare și comunicarea rezultatelor se realizează on-line, prin intermediul site-ului
U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi, utilizând o aplicație Microsoft Forms – dezvoltată pentru
a asigura votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat și al studențilordoctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale a I.O.S.U.D. – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi.
c) Toate informațiile referitoare la procesul de alegeri a membrilor C.S.U.D. sunt postate pe
site-ul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, la secțiunea Alegeri Membri C.S.U.D. – destinată
procesului de alegeri.
Comisia Electorală
a) Organizarea și desfăşurarea alegerilor este asigurată de către o Comisie Electorală.
b) Comisia Electorală este formată dintr-un preşedinte (cadru didactic titular al U.M.F.
„Grigore T. Popa” din Iaşi), 4 membri titulari (1 reprezentant al conducătorilor de doctorat, 1
reprezentant al studenţilor-doctoranzi, 1 reprezentant al secretariatului Şcolii Doctorale, 1
reprezentant al Centrului de Comunicații) şi 2 membri supleanți (1 reprezentant al
conducătorilor de doctorat, 1 reprezentant al secretariatului Şcolii Doctorale).
c) Membrii Comisiei Electorale sunt propuşi de către CSD și numiți prin Decizie a Rectorului.
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d) Președintele Comisiei Electorale asigură informarea membrilor Școlii Doctorale (conducători
de doctorat și studenți-doctoranzi) asupra procesului de alegeri, precum și comunicarea cu
Centrul de Comunicații, în vederea parcurgerii tuturor etapelor specifice acestui proces.
Depunerea candidaturilor
a) Alegerea membrilor C.S.U.D. se face pe bază de candidaturi individuale, care se transmit
președintelui Comisiei Electorale, folosind e-mail-ul profesional, în perioada prevăzută de
calendarul alegerilor.
b) Candidaturile pentru membru al C.S.U.D. – conducător de doctorat din cadrul Şcolii
Doctorale din I.O.S.U.D. - U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași includ următoarele documente
(format electronic):
- cerere tip;
- CV tip EUROPASS;
- fişă tip care certifică îndeplinirea Standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, echivalente cu Standardele minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior – profesor universitar
(conform MO nr. 6129/2016)*/**;
c) Candidaturile pentru membru al C.S.U.D. – student-doctorand din cadrul Şcolii Doctorale
din I.O.S.U.D. - U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași includ (format electronic):
- cerere tip;
- CV;
- scrisoare de recomandare din partea conducătorului ştiinţific;
- listă de lucrări publicate şi comunicate.
d) Pentru asigurarea calităţii managementului academic şi în conformitate cu prevederile
legislaţiei învăţământului, Cartei U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, Codului Studiilor
Universitare de Doctorat şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat – I.O.S.U.D. - U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, Comisia
electorală va accepta, pentru:
- membrii C.S.U.D. - conducători de doctorat, numai candidaturile care respectă
următoarele condiţii cumulative:
▪ candidatul este cadru didactic titular în U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iași;
▪ candidatul îndeplineşte standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare;
▪ candidatul are experiență în conducerea studiilor doctorale de minimum 2 ani
(cuantificați de la momentul afilierii la Școala Doctorală a I.O.S.U.D. - U.M.F.
“Grigore T. Popa” din Iași, prin aprobarea Senatului);
- membrii C.S.U.D. – studenţi-doctoranzi, numai candidaturile susţinute de rezultate
foarte bune în pregătirea profesională şi ştiinţifică.
e) Președintele Comisiei Electrorale transmite prin e-mail-ul profesional membrilor Comisiei
Ştiinţifice a Prorectoratului Ştiinţific documentele corespunzătoarele candidaturilor
transmise. Comisia Științifică verifică și acordă avizul favorabil sau nefavorabil asupra
îndeplinirii standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în
termen de o zi lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere a candidaturilor. Comisia
Științifică transmite președintelui Comisiei Științifice, prin e-mail-ul profesional,
informațiile asupra candidaturilor acceptate și/sau neacceptate.
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Președintele Comisiei Electorale asigură postarea informațiilor asupra candidaturilor
acceptate și/sau neacceptate pe site-ul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, la secțiunea
Alegeri Membri C.S.U.D. Pentru candidaturile neacceptate, candidații pot depune contestaţii
utilizând e-mail-ul profesional al președintelui Comisiei Electorale, în termen de o zi
lucrătoare de la postare. Contestaţiile sunt analizate și rezolvate de către Comisia Electorală,
rezultatului fiind comunicat contestatarului prin e-mail, în termen de 1 zi lucrătoare de la
încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor. Răspunsul la contestaţie rămâne definitiv
şi irevocabil.
g) Președintele Comisiei Electorale asigură postarea informațiilor asupra candidaturilor
acceptate, inclusiv CV-urile, pe site-ul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, la secțiunea
Alegeri Membri C.S.U.D., la sfârşitul perioadei de rezolvare a contestaţiilor.
Desfăşurarea alegerilor
a) Alegerile se desfăşoară conform Normelor metodologice privind procesul de votare – Anexă
la prezentul regulament.
b) Validarea rezultatului alegerilor se face de către Senatul Universității.
c) Documentele privitoare la alegeri: lista conducătorilor de doctorat (inclusiv adresele de email profesional), lista studenților-doctoranzi (inclusiv adresele de e-mail profesional),
documentele individuale depuse pentru candidaturi, listele de confirmare a logării pentru
votare, formularul electronic de vot, procesul verbal de validare a votului electronic se
îndosariază de către Comisia Electorală, se sigilează şi se păstrează la Secretariatul Şcolii
Doctorale, pe toată perioada mandatului.
f)

(4)

IV. DISPOZIŢII FINALE
(1)

(2)
(3)

Rectorul informează Senatul Universității asupra numirii celor 4 membri ai C.S.U.D.
(conducători de doctorat din I.O.S.U.D. -U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi, sau personalităţi
ştiinţifice recunoscute în ţară şi/sau străinătate, care nu sunt membri ai I.O.S.U.D., reprezentanţi
ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din I.O.S.U.D.).
Consecutiv validării alegerilor și informării Senatului asupra componenței C.S.U.D., membrii
C.S.U.D. sunt numiți prin Decizie a Rectorului.
În situaţiile în care membrii C.S.U.D. aleşi eliberează locul ocupat, pe perioada mandatului, din
orice motiv, se organizează alegeri parţiale.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 12 mai 2020.

*Fișa se realizează în conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului
de abilitare în I.O.S.U.D. – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi, aprobată de Senatul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi –
25.09.2017, Anexa 1. În condițiile în care candidatul nu respectă instrucțiunile de realizare a fișei, candidatura se
invalidează.
**Sintagma „ultima promovare”, pentru domeniului Medicină Dentară, se referă la promovarea de la poziţia de
conferenţiar la cea de profesor.
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ANEXĂ
NORME METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU
MEMBRII CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
1. TEHNICA VOTĂRII
(1) Votarea se realizează utilizând o aplicație Microsoft Forms – dezvoltată de către Centrul de
Comunicații pentru a asigura votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat
și al studenților-doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale a I.O.S.U.D. - U.M.F. „Grigore T. Popa”
din Iaşi.
(2) Pentru dezvoltarea aplicației, Școala Doctorală va furniza următoarele informații: lista
conducătorilor de doctorat activi și asociați, cu adresele de e-mail profesional, lista studențilordoctoranzi, cu adresele de e-mail profesional.
(3) Președintele Comisiei Electorale monitorizează funcționalitatea aplicației pentru votare.
(4) Comisia Electorală transmite membrilor Școlii Doctorale (conducători de doctorat și studențidoctoranzi), prin e-mail-ul profesional, cu o săptămănă înainte de data stabilită pentru votare,
instrucțiuni asupra modalității efective prin care se realizează votarea.
(5) La finalul intervalului de timp stabilit pentru votare, Comisia Electorală cuantifică rezultatul
votului și redactează procesul-verbal al procesului de alegeri. Președintele Comisiei Electorale
asigură, prin intermediul Centrului de Comunicații, postarea rezultatelor alegerilor pe site-ul
U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi, la secțiunea Alegeri Membri C.S.U.D.
2. REZULTATUL ALEGERILOR
(1) Alegerile sunt validate prin votul a 50% + 1 din numărul total al conducătorilor de doctorat,
respectiv 50% + 1 din numărul total al studenţilor doctoranzi. În situaţia în care prezenţa
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor doctoranzi nu permite validarea alegerilor în primul
tur de scrutin, se organizează turul al doilea. Validarea alegerilor în al doilea tur de scutin nu este
condiţionată de cvorum.
(2) Membrul C.S.U.D. – conducător de doctorat, respectiv student doctorand este desemnat în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi exprimate electronic.
(3) La scoruri egale, pentru oricare poziţie s-a candidat, se organizează alt tur de scrutin, între
candidaţii cu scor egal.
3. CALENDARUL ALEGERILOR
- 25-26 mai 2020 (interval orar 8.00 – 16.00) – depunerea candidaturilor;
- 27 mai 2020 – validarea candidaturilor de către Comisia Științifică, postarea informațiilor
referitoare la candidaturile acceptate și/sau neacceptate;
- 28 mai 2020 – depunerea contestaţiilor, în situaţia unui aviz nefavorabil;
- 29 mai 2020 – rezolvarea contestaţiilor, postarea informațiilor referitoare la candidaturile
acceptate, inclusiv CV-urile ;
- 2 iunie 2020 (interval orar 8.00 – 16.00) – exprimarea opţiunii prin vot – tur de scrutin 1;
- 3 iunie 2020 (interval orar 8.00 – 16.00) – exprimarea opţiunii prin vot – tur de scrutin 2, dacă este
cazul.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ©
Universitatii de Medicina si Farmacie „GRIGORE T. POPA” - IASI constituie o violare a drepturilor de autor si va
fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

