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Cadrul legal

Art. 1. Cadrul legal de referinţă a prezentei metodologii este asigurat de:

a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor

universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2016;
d) Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat din IOSUD

Universitatea din Pitești

Dispoziții generale

Art. 2. Procesul de selectare și numire a directorilor Școlilor Doctorale și de alegere a Consiliilor
şcolilor doctorale (numite în continuare CSD) de la IOSUD-Universitatea din Pitești (numită în
continuare UPit) are la bază Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de
doctorat din IOSUD Universitatea din Pitești şi legislaţia naţională (dispoziţiile HG 681/3.08.2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat)

Art. 3. Conform art. 26. din Regulamentului instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor
universitare de doctorat, în cadrul IOSUD-UPit funcţionează şcoli doctorale care gestionează câte un
program de studii universitare de doctorat şi şcoli doctorale interdisciplinare care gestionează mai multe
domenii de studii universitare de doctorat; fiecare domeniu de studii universitare de doctorat are câte un
responsabil conducător de doctorat din domeniu, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul
şcolii doctorale.

Art. 4. (1) Conform Art. 28 din Regulamentului instituţional privind organizarea şi funcţionarea
studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din UPit, şcoala doctorală este condusă de
directorul şcolii doctorale împreună cu Consiliul şcolii doctorale.

(2) Directorul şcolii doctorale este desemnat de către CSUD-UPit, dintre conducătorii de doctorat din
cadrul acesteia şi este membru de drept în CSD.

(3) Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament şi este numit prin decizie a
rectorului UPit. CSD este asimilat Consiliului departamentului.

(4) Membrii CSD (excluzând membrii studenţi-doctoranzi) sunt cadre didactice universitare sau
cercetători, membri ai şcolii doctorale, care au dreptul de a conduce doctorate în ţară sau în străinătate.

(5) Membrii CSD, conducători de doctorat şi doctoranzi, se aleg prin votul universal, direct, secret şi
egal al conducătorilor de doctorat şi, respectiv, al doctoranzilor din şcoala doctorală respectivă.
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Art. 5. Selectarea directorilor Școlilor Doctorale și alegerea Consiliilor şcolilor doctorale de la IOSUD-
UPit este un proces transparent, în sensul că metodologia de selectare în forma aprobată de CSUD-
UPit, graficul de desfăşurare a activităţilor, dosarele candidaţilor pentru funcţiile de directori ai Școlilor
Doctorale și pentru alegerea membrilor CSD şi rezultatul avizării candidaţilor în CSUD-UPit sunt
publicate pe site-ul UPit şi sunt accesibile tuturor membrilor comunității academice.

Desemnarea Directorului Școlii Doctorale

Art. 6. (1) Consiliul școlii doctorale este condus de către directorul școlii doctorale, care este desemnat
de către CSUD, dintre conducătorii de doctorat din cadrul școlii doctorale care au depus dosarul complet
în conformitate cu calendarul aprobat. Directorul şcolii doctorale trebuie să aibă calitatea de conducător
de doctorat şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare, standarde în vigoare la data desemnării sale ca director al şcolii doctorale sau să aibă atestatul
de abilitare acordat de ME.

(2) Directorul Școlii Doctorale este membru de drept în Consiliul școlii doctorale.

(3) Candidaţii conducători de doctorat vor depune, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, la
Secretariatul CSUD-UPit, un dosar compus din următoarele documente:

a) Cerere tip (Anexa 1)
b) Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 2)
c) Curriculum vitae (în extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare
științifică şi didactică, recunoașterea în comunitatea academică pe baza unor indicatori
consacraţi, precum citări în baza de date Web of Science şi indice Hirsch, experiența
managerială, activitatea de conducere de doctorat, reprezentarea în comisii de interes
național/internațional, colaborările internaționale și naționale (în format tipărit și electronic);
d) Fişa de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru

acordarea atestatului de abilitare în domeniul în care sunt conducători de doctorat.

(4) CSUD-UPit analizează dosarele candidaților și selectează directorul școlii doctorale, întocmind un
proces verbal.

Art. 7. CSUD-UPit emite decizia de numire a conducătorilor de doctorat desemnați să ocupe funcția de
Director CSD.

Art. 8. Mandatul directorului Şcolii Doctorale este de 5 ani.
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Alegerea Consiliului Școlii Doctorale

Art. 9. (1) Membrii CSD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de
a conduce doctorate, să fie afiliați la școala doctorală și să îndeplinească standardele minimale și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data alegerii lor ca membri ai
Consiliului școlii doctorale, sau să aibă atestatul de abilitare acordat de ME.

(2) Membrii CSD cadre didactice conducătoare de doctorat se aleg prin votul universal, direct, secret și
egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă. Data, ora și sala/locul de desfășurare a
procesului de vot sunt anunțate către fiecare conducător de doctora t (prin e-mail) şi prin afişare la
avizierele dedicate Doctoratelor din UPit.
(3) Membrii CSD studenți-doctoranzi se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al studenților
doctoranzi din IOSUD-UP din acea școală doctorală. În cazul studenților doctoranzi se va vota prin
corespondență.

(4) Comisia de numărare şi validare a voturilor va fi formată dintr-un număr de 2 conducători de
doctorat de la fiecare ṣcoală doctorală, care nu sunt şi candidaţi. Daca numarul de conducatori de
doctorat este insuficient intr-o școala doctorală pentru a crea comisia de numărare şi validare a voturilor
sa pot folosi 2 conducători de doctorat de la alta ṣcoală doctorală.

În cazul alegerii membrilor CSD cadre didactice conducătoare de doctorat, votarea constă în marcarea
(bifarea) pe buletinul a maxim 2 candidați (pentru fiecare școală doctorală în parte). Bifarea unui număr
mai mare de candidaţi va atrage anularea buletinului de vot. Vor fi declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care
întrunesc cele mai multe voturi. Toţi participanţii la vot trebuie să prezinte actul de identitate şi să
semneze o listă de prezenţă, în 2 exemplare.

(5) În cazul alegerii membrilor CSD studenți doctoranzi, votarea constă în marcarea (bifarea) a maxim 1
candidat pentru fiecare școală doctorală în parte. Bifarea unui număr mai mare de candidați va atrage
anularea buletinului de vot. Va fi declarat aleși primul candidat care va întruni cele mai multe voturi
valabil exprimate.

(6) În caz de număr egal de voturi, se recurge la balotaj, organizându-se un al doilea tur de scrutin.

(7) Alegerile se consideră statutare dacă este întrunită majoritatea simplă a numărul de conducători de
doctorat, respectiv studenți-doctoranzi care participă la scrutin. În cazul în care nu este întrunit
cvorumul la una din categorii, conducători de doctorat respectiv studenți-doctoranzi, se repetă scrutinul
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doar la categoria respectivă şi alegerile se consideră statutare indiferent de numărul de conducători de
doctorat, respectiv studenți-doctoranzi care participă la scrutin.

(8) Membrii CSD au mandate de 5 ani. În cazul membrilor studenţi, aceştia îşi vor înceta mandatul în
momentul susţinerii publice a tezei de doctorat, urmând a fi aleşi alţi membri studenţi-doctoranzi.

(9) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSD, se organizează alegeri parţiale, potrivit
prevederilor art. 9, alin. (2) și (5), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului CSD.
(10) Candidaturile pentru CSD (conducători de doctorat, respectiv studenți-doctoranzi) se depun la
secretariatul Doctorate cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită pentru alegeri. CV-urile candidaților
sunt publice și se fac cunoscute prin afișare pe site-ul universității și pe site-ul de la doctorate.

(11) Candidaţii conducători de doctorat vor depune, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, la
secretariatul Doctorate, un dosar compus din următoarele documente:

a) Cerere tip (Anexa 3)
b) Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 2)
c) Fişa de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru

acordarea atestatului de abilitare în domeniul în care sunt conducători de doctorat.
(13) Candidaţii studenţi doctoranzi vor depune, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, la
Registratura universităţii, un dosar compus din urmatoarele documente:

a) Cerere tip (Anexa 4)
b) Curriculum vitae
c) Adeverință de student doctorand

Art. 10. Graficul de desfăşurare a procesului de selectare a structurilor de conducere a Școlilor
Doctorale de la IOSUD-UPit se face după aprobarea metodologiei de alegeri și toti conducatorii de
doctorat vor primi ambele documente din partea CSUD.
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ANEXA 1 – Model de cerere

DOMNULE RECTOR

Subsemnatul (nume şi grad didactic), ................................................................, angajat la
Universitatea  din Pitești, conducător de doctorat în domeniul .........................................................., pr in
prezenta îmi depun candidatura la funcția de Director CSD-Şcoala Doctorală
.................................................................. IOSUD - Universitatea din Pitești.

Anexez următoarele documente:

a) Curriculum vitae

b) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare corespunzătoare domeniului
în care am conducerea de doctorat;

c) Declaraţie pe proprie răspundere privind asumarea veridicității informațiilor prezentate/Declaraţie
pe proprie răspundere că nu mă aflu sub incidenţa vreunei sancţiuni disciplinare sau judiciare

Data:

Semnătura

DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI
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ANEXA 2 – Model de declaraţie

DECLARAŢIE

pe proprie răspundere

Subsemnatul (nume şi grad didactic), ................................................................, angajat la
Universitatea din Pitești/........................................................, conducător de doctorat în domeniul
................................... , domiciliat în (adresa) ......................................................................................,
CNP ..................................., legitimat cu CI, seria și nr. ..................................., eliberată de
..................................., declar pe proprie răsundere că:

- îmi asum veridicitatea informaţiilor prezentate în dosarul întocmit pentru a candida la funcția de

Director CSD-Şcoala Doctorală ...................................................................  IOSUD Universitatea din
Pitești;

- declar pe proprie răspundere că nu mă aflu sub incidenţa vreunei sancţiuni disciplinare sau
judiciare.

Data:

Semnătura
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ANEXA 3 – Model de cerere

DOMNULE RECTOR

Subsemnatul (nume, prenume şi grad didactic), ...............................................................................
............................................. angajat al Universității  din Pitești/........................................, conducător de
doctorat în domeniul ................................................................., solicit prin prezenta să fac parte din
CSD-Şcoala Doctorală ................................................................ IOSUD  Universitatea din Pitești.

Anexez următoarele documente:

a) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare corespunzătoare domeniului
în care am conducerea de doctorat;

b) Declaraţie pe proprie răspundere privind asumarea veridicității informațiilor prezentate / Declaraţie
pe proprie răspundere că nu mă aflu sub incidenţa vreunei sancţiuni disciplinare sau judiciare.

Data:

Semnătura

DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI
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ANEXA 4 – Model de cerere

DOMNULE RECTOR

Subsemnatul (nume, prenume), .......................................................................... student doctorand
în domeniul ...................................................................., Şcoala Doctorală
…………………………........................, solicit prin prezenta să fac parte din CSD-Şcoala
Doctorală ....................................................... IOSUD - Universitatea din Pitești.

Anexez următoarele documente:

a) Curriculum vitae
b) Adeverință de student doctorand

Data:

Semnătura

DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI
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Anexă la NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter
personal, în temeiul Art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a, ___________________________________________________________________

născut/ă în anul __________luna_______ziua______ în ____________________________________ judeţul

(sectorul) ___________________cu domiciliul în ________________________________ judeţul (sectorul)

_________________________ str.________________________________________ nr. __, bl.___ , ap.___,

email _________________ telefon __________________________  posesor/oare al/a actului de identitate

________ seria _________ nr_______________ CNP | | | | | | | | | | | | | |, în calitate de

candidat __________________________________________________________________________________

la Universitatea din Piteşti, am primit și am luat cunoștință de NOTA DE INFORMARE care însoțește

prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea dat elor personale și consimt, în mod expres şi

neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu

legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind privind protecţia datelor) - de către Universitatea din Piteşti şi de către

orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare înseamnă orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu  sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea,
ştergerea sau distrugerea.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Nota de informare ce
însoțește acest document (si poate fi accesata pe site -ul https://www.upit.ro la sectiunea “Protectia datelor
cu caracter personal”), pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor ce rezultă din contractul
de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare.

Nume şi prenume: ____________________________

Școala doctorală: __________________________

Domeniul:_________________________

Data: Semnătura
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VERSO

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

-ANEXĂ CONSIMŢĂMÂNT-

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de stat, cu sediul în
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 100/123, website:
http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către
Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu UPIT ( în calitate de
candidat/student/absolvent/angajat/personal cu contract de prestări servicii, partener sau alte situaţii de colaborare), în
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform
legii, în calitate de angajator, parte contractuală în contractele de studii, de prestări servicii, respectiv în scopul furnizării
serviciilor educaţionale în învăţământul universitar, administrative, de sănătate şi siguranţă în campusul universitar, în
conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia datelor.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a respecta cerinţele
reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul învăţământului universitar şi de a
susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră.
TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele personale necesare
în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor pot cuprinde următoarele:
nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, semnatură, datele din actele de stare civilă, date privind
formarea profesională, situaţii speciale/asigurari de sănătate și sociale, detalii de contact, date bancare,
referinţe/recomandări.R
CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT) sau de către persoane
împuternicite de acesta şi pot fi comunicate catre Autorităţi publice, Organisme naţionale de statistica/verificare,
Societăţi bancare, Servicii sociale şi de sănătate, Poliţie, Parchet, Instanţe, în scopuri bine-determinate, conform
legislaţiei in vigoare.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, printr –o cerere
scrisă, semnată şi datată, trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1: dreptul de a fi informat, de acces la
date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea datelor, de opoziție, cât şi de a vă
adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând pagina de
internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu caracter personal”, cât si Notele de
informare specifice fiecărei categorii vizate.

Director Scoală Doctorală,

Nume, Prenume, ________________________

Semnătură, ________________________
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LISTA DE DIFUZARE A METODOLOGIEI

Nr. Facultate/
Compartiment

Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătură Data
retragerii

Semnătură

1. Secretariat Senat

2. CMCPU
3. Șc. doctorală Ingineria

autovehiculelor
4. Șc. doctorală

Matematică
5. Șc. doctorală Inginerie

mecanică
6. Șc. doctorală

Informatică
7. Șc. doctorală

Interdisciplinară
8. Șc. doctorală Biologie
9. Șc. doctorală Știința

Sportului și Educației
Fizice

10. Șc. doctorală Filologie


