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1.Scop 

Scopul procedurii operaționale este acela de a reglementa  modul în care se poate utiliza logistica  
de cercetare a laboratorului Centrului de Cercetare pentru Performanța Umană din Departamentul  
Educație fizică și sport, Facultatea Științe, Educație fizică și Informatică, în activitatea de cercetare a 
studenților doctoranzi  din Școala doctorală Știința sportului și educației fizice din Uiversitatea din 
Pitești și ai altor școli doctorale în domeniu din România. 

 
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; 
- Regulament privind activităţile profesionale ale studiilor universitare de doctorat,  
  I.O.S.U.D., Universitatea din Pitești-aprobat în ședința de senat din 21.01.2021 
- Regulamentul de organizare și funcționare  a C.C.P.U., Facultatea de Educație Fizică și Sport,  
  2003 
- Statutul C.C.P.U., Facultatea de Educație Fizică și Sport, 2003 
- Protocoalele de colaborare semnate cu școlile doctorale în domeniu din România, 2018, 2019 
 

3. Reguli de utilizare a logisticii de cercetare a C.C.P.U. de doctoranzii școlii doctorale  
     Știința sportului și educației fizice, Universitatea din Pitești 
 3.1. Școala doctorală susține performanța studenților-doctoranzi printr-o varietate de mijloace, 
folosind în acest scop atât fondurile de cercetare alocate de la buget prin granturile doctorale, cât și 
fonduri de cercetare provenite din alte venituri proprii, în condițiile legii. 

 3.2. Prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli elaborat anual de Școala doctorală, aprobat prin 
Hotărâre de Senat, conform Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor universitare de 
doctorat în Universitatea din Pitești, se prevăd sumele destinate achziției de aparate și echipamente de 
cercetare specifice care sunt inventariate în laboratorul C.C.P.U. 

Prezenta procedură reglementează următoarele categorii de reguli/măsuri pentru  utilizarea 
logisticii de cercetare  în programul  de cercetare individual al studenților-doctoranzi din școala 
doctorală: 

a).accesul studenților și a conducătorilor de doctorat în laboratorul C.C.P.U.;  
b).modul de utilizare a logisticii de cercetare din dotarea laboratorului C.C.P.U; 
c). solicitarea utilizării logisticii în afara laboratorului; 
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d) recepția aparatelor, instrumentelor de cercetare la primirea și predarea acestora pentru și după 

utilizare; 
e).gestiunea consumabilelor necesare investigațiilor de laborator. 
3.3.Accesul studenților doctorazi în laboratorul de cercetare al C.C.P.U. se face gratuit, în 

prezența conducătorului de doctorat sau a secretarului științific al centrului de cercetări, în urma 
solicitării studentului doctorand, avizată de conducătorul de doctoarat și aprobată de directorul școlii 
doctorale (Anexa 1). 

3.4.Utilizarea logisticii de cercetare solicitată de doctorand se face după ce acesta se 
documentează cu privire la modul de funcționare a aparatelor și instalațiilor respective și își asumă 
predarea acestora în stare de funcționare la finalul utilizării acestora. 

3.5.În situația în care se solicită utilizarea aparatelor și instalațiilor respective în altă locație 
decât laboratorul C.C.P.U., doctorandul preia logistica de cercetare în stare de funcționare de la 
secretarul centrului de cercetare și o predă acestuia, în stare de funcționare, la finalul utilizării ei. 

3.6.În situația în care investigațiile solicitate de studentul doctorand presupun consumabile, 
costul acestora este suportat de studentul–doctorand, cu posibilitatea de decontare, conform prevederilor 
Procedurii 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. 

3.7.Doctorandul va consemna în teza de doctorat logistica de cercetare utilizată și laboratorul 
căruia îi aparțin/ în care s-au realizat investigațiile respective. 
 

4.Reguli de utilizare a logisticii de cercetare a C.C.P.U. de doctoranzii altor școlii 
doctorale în domeniu din România 

4.1. Școala doctorală susține  colaborarea între școlile doctorale în domeniu din România și a 
semnat protocoale de colaborare cu toate școlile doctorale în baza cărora logistica de cercetare din 
centrele de cercetare ale școlilor pot fi utilizate de studenții-doctoranzi în condițiile stabilite prin 
articolele din protocoalele respective 

Prezenta procedură reglementează următoarele categorii de reguli/măsuri pentru  utilizarea 
logisticii de cercetare  în programul  de cercetare individual al studenților-doctoranzi din alte școali 
doctorale îndomeniu din România: 

a).accesul studenților și a conducătorilor de doctorat în laboratorul C.C.P.U.;  
b).modul de utilizare a logisticii de cercetare din dotarea laboratorului C.C.P.U; 
c). solicitarea utilizării logisticii în afara laboratorului; 
d). recepția aparatelor, instrumentelor de cercetare la primirea și predarea acestora pentru și după 

utilizare; 
e).gestiunea consumabilelor necesare investigațiilor de laborator. 
4.2.Accesul studenților doctorazi în laboratorul de cercetare al C.C.P.U. se face în urma 

programării, gratuit, în prezența conducătorului de doctorat și a secretarului științific al centrului de 
cercetări, în urma solicitării studentului doctorand, avizată de conducătorul de doctoarat, aprobată de 
directorul școlii doctorale în care este înmatriculat studentul doctorand și aprobată de directorul școlii 
doctorale Știința sportului și educației fizice din Universitatea din Pitești  (Anexa 2). 
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4.3.Utilizarea logisticii de cercetare solicitată de doctorand se face după ce acesta se 

documentează cu privire la modul de funcționare a aparatelor și instalațiilor respective, în prezența  
conducătorului de doctorat sau a secretarului științific al C.C.P.U., și își asumă predarea acestora în stare 
de funcționare la finalul utilizării acestora. 

4.4.În situația în care se solicită utilizarea aparatelor și instalațiilor respective în altă locație 
decât laboratorul C.C.P.U., doctorandul preia logistica de cercetare în stare de funcționare de la 
secretarul centrului de cercetare și o predă acestuia, în stare de funcționare, la finalul utilizării ei. Pe 
toată perioada în care aparatele și instalațiile se utilizeză în afara laboratorului secretarul științific al 
C.C.P.U. va supraveghea modul în care este utilizată logistica de cercetare, costurile deplasării ( 
transport, cazare, masă) fiind asigurate de cei care solicită acest lucru. 

4.5. Doctorandul va consemna în teza de doctorat logistica de cercetare utilizată și laboratorul 
căruia îi aparțin/ în care s-au realizat investigațiile respective. 

4.6.În situația în care investigațiile solicitate de studentul doctorand presupun consumabile, 
costul acestora este suportat de studentul–doctorand.  

 
5. Prevederi finale și tranzitorii  
5.1. Formularele și materialele informative pentru studenții-doctoranzi vor fi publicate pe site. 
5.2. Procedura intră în vigoare după aprobarea în  Ședința școlii doctorale. 
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                                                                                                           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 utilizarea următorului 

echipament/echipamente de cercetare din laboratorul CCPU...................................................... 

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

...................în data.................................locul............................................................................... 

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

......................................................investigații necesare în cercetarea preliminară/cercetarea de 

bază din teza de doctorat cu titlul.................................................................................................. 

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

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

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

          Semnătura 

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

                                             

 

Aviz conducător de doctorat 

Numele și prenumele 

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

Semnătura 

..................................... 
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Aprobat,  
Director școală doctorală 

                                                                                                           Aprobat,  
Director școală doctorală 

solicitantă 
 

 
 

CERERE 
 

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

doctorand la școala doctorală........................................................................., 

Universitatea...................................................................................în anul........................., în 

regim de subvenționat/ taxă, conducător de doctorat prof univ dr 

...................................................................,vă rog să aprobați utilizarea următorului 

echipament/echipamente de cercetare din laboratorul CCPU...................................................... 

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

...................în data.................................locul............................................................................... 

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

......................................................investigații necesare în cercetarea preliminară/cercetarea de 

bază din teza de doctorat cu titlul.................................................................................................. 

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

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

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

          Semnătura 

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

Aviz conducător de doctorat 

Numele și prenumele 

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

Semnătura 

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