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1.Scop 
Scopul procedurii este acela de a reglementa măsurile privind stimularea/încurajarea performanței 
în activitatea de cercetare a studenților doctoranzi în domeniul știița sportului și educației fizice prin 
participarea la manifestăți științifice și publicare de articole științifice.  
2. Documente de referință  
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat,  
  actualizată cu HG nr. 134/2016; 
- Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea studiilor doctorale propuse 
  de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;  
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în 

         Universitatea din Pitești - Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
  cu modificările şi completările ulterioare;  
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Școala  
  doctorală Știința Sportului și educației fizice, Universitatea din Pitești, ediția 2018; 

       - Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
  asigurarea calităţii educaţiei; 
-Ordinul MEN nr. 3392/2017 cu privire la stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a  
  altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, 
  învățământ cu frecvență; 
- Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților- doctoranzi 
  Cod: PO-CSUD-02, I.O.S.U.D.Universitatea din Pitești, aprobată în şedinţa Școlii doctorale din  
  data de16.01.2019 
3. Încurajarea performanței studenților –doctoranzi  

3.1.  Școala doctorală susține performanța studenților-doctoranzi printr-o varietate de mijloace, 
folosind în acest scop atât fondurile alocate de la buget prin granturile doctorale, cât și fonduri 
provenite din alte venituri proprii, în condițiile legii.  

Prezenta procedură reglementează următoarele categorii de măsuri pentru încurajarea 
performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi:  

a). participarea la manifestări științifice internaționale;  
b). publicarea de articole științifice în domeniu, cu teme circumscrise tezei de doctorat, în reviste 

indexate în baze de date internaționale  
3.2. Participarea la manifestări științifice internaționale în domeniu  
a).Pentru a putea accesa fondurile de cercetare din granturi doctorale și din taxele de studii 

pentru susținerea participării la manifestări științifice internaționale este necesar ca studentul-
doctorand să fie înmatriculat la studii universitare de doctorat pe locuri finanțate de la buget sau să 
își plătească taxa de studii iar școala doctorală să prevadă în bugetul propriu fondurile necesare 
acestora 

 b).Studentul-doctorand  poate participa cu sprijinul financiar al școlii doctorale la maximum 
trei deplasări la manifestări științifice de tip simpozion, conferință, congres, ce pot fi efectuate 
oricând pe parcursul studiilor universitare de doctorat, cu condiția ca acesta să paricipe cu lucare și  
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lucarea să fie acceptată pentru publicare în reviste de specialitate indexate în baze de date 
internaționale sau în buletinele științifice al manifestărilor științifice respective, publicate cel cu 
ISBN sau ISSN. 

d).Studentul care îndeplinește cerințele de la punctele a, b, poate solicita decontarea cheltuielilor 
de participare la manifestarea științifică la care i-a fost acceptată comunicarea/lucrarea pentru taxa 
de participare indiferent unde se organizează aceasta și costul deplasării la manifestările științifice 
organizate în străinătate, prin completarea cererii din Anexa 1. 

e).Cererile studenților doctoranzi se avizează de conducătorul de doctorat, se discută în ședința 
CȘD și se aprobă de directorul școlii doctorale, pe baza Referatului întocmit de conducătorul de 
doctorat (Anexa 2). După aprobarea în ședința școlii doctorale, directorul înaintează un Referat 
pentru decontarea sumelor aferente acestor activități, sume plătite de doctoranzi, la seviciul 
economic,. La acest formular sunt atașate documentele de decont conform reglementărilor în 
vigoare la data solicitării decontului.  

Pe baza acestui Referat al directorului școlii doctorale seviciul economic decontează sumele 
respective sudenților doctoranzi. 

f).Cuantumul total al cheltuielilor anuale nu poate depășii 5% din fondul de cercetare al anului 
universitar respectiv. 

g).Studenții-doctoranzi trebuie să respecte reglementările în vigoare privind regulile de 
decontare.  

3.3.Publicarea de articole științifice în reviste de specialitate sau conexe, indexate în baze de 
date internaționale 

a). Pentru a putea accesa fondurile de cercetare din granturi doctorale și din taxele de studii 
pentru susținerea publicării de articole științifice este necesar ca studentul-doctorand să fie 
înmatriculat la studii universitare de doctorat pe locuri finanțate de la buget sau să își plătească taxa 
de studii iar școala doctorală să prevadă în bugetul propriu fondurile necesare acestora. 

b). Studentul-doctorand  poate  solicita sprijinul financiar al școlii doctorale pentru publicarea a  
maximum trei  articole științifice în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale. 
Articolele respective trebuie să fie circumscrise problematicii temei tezei de doctorat. 

c).Studentul-doctorand va publica articolele științifice din teza de doctoat în colaborare cu 
conducătorul de doctorat și cu membrii comisiei de îndrumare. 

d). Studentul care îndeplinește cerințele de la punctele a, b, c, poate solicita decontarea 
cheltuielilor de publicare prin completarea cererii din Anexa 3. 

e).Cererile studenților doctoranzi se avizează de conducătorul de doctorat, se discută în ședința 
CȘD și se aprobă de directorul școlii doctorale, pe baza Referatului întocmit de conducătorul de 
doctorat (Anexa 4).După aprobarea în ședința școlii doctorale, directorul înaintează un Referat 
pentru decontarea sumelor aferente acestor activități, sume plătite de doctoranzi, la seviciul 
economic. La acest formular sunt atașate documentele de decont conform reglementărilor în vigoare 
la data solicitării decontului.  

Pe baza acestui Referat al directorului școlii doctorale seviciul economic decontează sumele 
respective sudenților doctoranzi. 

f).Cuantumul total al cheltuielilor anuale nu poate depășii 5% din fondul de cercetare al anului 
universitar respectiv. 

g).Studenții-doctoranzi trebuie să respecte reglementările în vigoare privind regulile de 
decontare.  

 
4. Prevederi finale și tranzitorii  
4.1. Formularele și materialele informative pentru studenții-doctoranzi vor fi publicate pe site. 
4.2. Procedura intră în vigoare după aprobarea în  Ședința școlii doctorale. 
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Anexa 1 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 
 

                                                                                                           Aprobat,  
Director școală doctorală 

 
 

 
CERERE 

 
 
 
 Subsemnatul/a...............................................................................................student/ă –

doctorand în anul........................., în regim de subvenționat/ taxă, conducător de doctorat prof 

univ dr ..................................................................., 

vă rog să aprobați decontarea sumei de .....................reprezentând taxa de participare la 

Congresul/Conferința/Simpozionul .......................................................................................... 

.......................................................................................................................data și locul............ 

.......................................................pentru.....................................................................................

......................................................................................................................................................l

ucrarea/lucrări,  care au fost acceptate a fi prezentate și publicate. 

 

 

Data............                                                                        Numele și prenumele 

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

          Semnătura 

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

                                             

 

Aviz conducător de doctorat 

Numele și prenumele 

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

Semnătura 

..................................... 
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Anexa 2 
UNIVERSITATEA  DIN PITEȘTI 
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 

 

 

REFERAT, 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................................, 

conducător de doctorat la școala doctorală Știința Sportului și Educației Fizice, vă rog să 

aprobați decontarea cheltuielilor de participare/publicare la (tipul manifestării științifice: 

congres, conferință, simpozion internațional,  localitatea, țara, data desfășurării/ revista, 

publicația la care a fost acceptat articolul, siteul acesteia, alte date de 

identificare)................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................, 

pentru doctorandul.................................................................................................., anul.........., 

în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, din bugetul școlii doctorale, fondul alocat 

pentru cercetare. 

 Menționăm că acest referat este însoțit de documentele justificative necesare 

decontului. 

 

Data,                                                                           Conducător de doctorat, 

              Nume și prenume 

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

        Semnătura 

       ...................................................... 
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Anexa 3 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 
 

                                                                                  Aprobat,  
Director școală doctorală 

 
 

 
CERERE 

 
 
 
 Subsemnatul/a...............................................................................................student/ă –

doctorand în anul........................., în regim de subvenționat/ taxă, conducător de doctorat prof 

univ dr ................................................................................................................................, 

vă rog să aprobați decontarea sumei de .....................reprezentând taxa de  publicare la  

revista............................................................................................................................................

.........................................................................................pentru...................................................

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

.................................articolul/articolele,  care au fost acceptate au fost publicate. 

 

 

 

Data............                                                                        Numele și prenumele 

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

          Semnătura 

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

 

 

Aviz conducător de doctorat 

Numele și prenumele 

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

Semnătura 

..................................... 
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Anexa 4 
 
 
 

REFERAT, 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................................, 

conducător de doctorat la școala doctorală Știința Sportului și Educației Fizice, vă rog să 

aprobați decontarea cheltuielilor de publicare la (tipul revistei/ publicației la care a fost 

acceptat articolul, siteul acesteia, alte date de identificare)......................................................... 

......................................................................................................................................................, 

pentru doctorandul.................................................................................................., anul.........., 

în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, din bugetul școlii doctorale, fondul alocat 

pentru cercetare. 

 Menționăm că acest referat este însoțit de documentele justificative necesare 

decontului. 

 

 

 

 

Data,                                                                          

  Conducător de doctorat, 

              Nume și prenume 

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

        Semnătura 

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