
 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI 

________________________________________________________________ 

 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 

Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910  
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1 

+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 
www.umfcaroldavila.ro 

                                                                                                                                                                                                  
APROBAT, 

Consiliul de Administrație 
24.03.2016 

 

 

Capitolul IV 

Desemnarea membrilor CSD 

Art. 27.   

În cadrul IOSUD al UMFCD funcționează o Școala doctorală. 

Art. 28 

Școala doctorală din cadrul IOSUD - UMFCD are un rang egal cu cel al unui 
departament și poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care 
funcționează ca unități de venituri și cheltuieli în cadrul instituției de învățământ 
superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin.(4) și art.134 din Legea 
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Art.29 

 (1) Școala doctorală este organizată și funcționează în cadrul IOSUD - UMFCD cu 
conducători de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit legii. 

(2) Conducătorii de doctorat membri ai Școlii doctorale își desfasoară activitatea 
în cadrul UMFCD. 

(3) Școala doctorală poate impune standarde minimale de performanță științifică 
pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească pentru a deveni 
membri ai școlii doctorale respective. 

(4) Pe lângă conducătorii de doctorat, Școlii doctorale i se pot afilia și alți 
cercetători sau cadre didactice, implicați în activități de cercetare și/sau predare 
în cadrul școlii doctorale, din cadrul UMFCD sau din cadrul altor instituții ori 
unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate. 
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Art. 30  

(1) Școala doctorală este condusă de un director al școlii doctorale și de consiliul 
școlii doctorale. Directorul școlii doctorale este asimilat directorului de 
departament. Consiliul școlii doctorale este asimilat consiliului departamentului. 

(2) Din consiliul școlii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul școlii 
doctorale în proporție de maximum 50%,  studenți-doctoranzi în proporție de 
20%, rotunjit în plus dacă este cazul,  restul fiind completat cu membri din afara 
școlii doctorale aleși dintre personalități științifice a căror activitate științifică are 
o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele 
industriale și socio-economice relevante. 

Art. 31  

(1) Directorul școlii doctorale numit de către CSUD dintre conducătorii de 
doctorat din cadrul școlii doctorale este membru de drept al Consiliul școlii 
doctorale din cadrul IOSUD-UMFCD 

(2) Consiliul școlii doctorale din cadrul IOSUD-UMFCD, numit în continuare CSD, 
este compus din 4 membri, din care: 

 a) 2 conducători de doctorat din cadrul școlii doctorale; 

 b) 1 student-doctorand; 

 c) 1 membru din afara școlii doctorale ales dintre personalități științifice a 
căror activitate profesională are o recunoaștere internațională semnificativă 
și/sau personalități din sectoarele industriale și socio-economice relevante. 

Art. 32 

 (1) Membrii consiliului școlii doctorale cuprinși la art. 31, lit.a), b) și c) se aleg 
prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat din școala 
doctorală respectivă, pe bază de candidatură. 

(2) Au dreptul de a fi aleși ca membri în Consiliul școlii doctorale persoanele care 
au calitatea de conducător de doctorat în respectiva școala doctorală. 
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(3) Candidaturile se depun în termen de 5 zile calendaristice înainte de data 
organizării alegerilor, la secretariatul IOSUD. 

 

(4) Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: 

 - solicitarea de depunere a canditaturii, 

 - curriculum vitae, 

 - lista de lucrari, 

 - Ordinul MENCS care să ateste dreptul de a conduce doctorate. 

(5) Persoanele ale căror candidaturi sunt invalidate, de către Comisia de 
organizare a alegerilor pot face contestație împotriva hotărârii acesteia, în 
termen de 24 de ore de la afișarea listei cu candidații validați/invalidați. 

(6) Comisia de organizare a alegerilor se pronunță asupra contestației, în termen 
de maxim 24 de ore de la data expirării termenului pentru depunerea 
contestațiilor. 

(7) Confirmarea fiecărui candidat conducător de doctorat ca membru al CSD se 
face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, cu încadrarea în 
numărul de locuri stabilit conform art.30 alin. 2, cu condiția ca numărul 
membrilor prezenți sa reprezinte cel puțin 50% +1, din numărul membrilor cu 
drept de vot. 

(8) În caz de egalitate de voturi se va organiza un nou scrutin pentru persoanele 
aflate în respectiva situație. 

Art. 33 

(1) Mandatul consiliului școlii doctorale este de 5 ani. 

(2) Studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale care își finalizează 
studiile doctorale în timpul mandatului consiliului își pierd calitatea de membru 
al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat. 
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(3) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se 
organizează alegeri parțiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea 
mandatului consiliului școlii doctorale. 

 

 

Capitolul V 

COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR 

 

Art. 34. (1) Pentru alegera membrilor CSUD și CSD, Senatul universitar aprobă  
Comisia de organizare a alegerilor, formată din 3-5 membri, având și un 
reprezentant al studenților - doctoranzi. 

(2) Persoanele care fac parte din comisia de organizare a alegerilor nu pot 
candida pentru ocuparea poziției de membru în CSUD și CSD. 

(3) Comisia de organizare a alegerilor are următoarele atribuții: 

 a) verifică listele cu persoanele cu drept de vot, întocmite și înaintate de 
școlile doctorale; 

 b) validează candidaturile, înaintate de școlile doctorale și afișează lista cu 
candidații validați/invalidați, la avizierul IOSUD-UMFCD; 

 c) întocmește buletinul de vot cu candidații validați, în ordine alfabetică, 
pe fiecare școală în parte; 

 d) asigură ordinea în secția de votare; 

 e) organizează scrutinul propriu-zis pentru personalul didactic și de 
cercetare, prin înmânarea buletinelor de vot și a ștampilei de vot persoanelor cu 
drept de vot, pe baza semnăturii pe lista întocmită; 

 f) desigilează urnele, numără și centralizează buletinele de vot și 
rezultatele votării; 
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 g) întocmește proces-verbal cu rezultatele scrutinului; 

 h) înaintează Senatului în exercițiu rezultatele alegerilor, pentru validarea 
acestora. 

Art. 35. Condiția ca alegerile pentru constituirea CSUD și CSD să fie validate este 
ca participarea la vot să fie de 50% +1 din totalul celor cu drept de vot. 

Art. 36. În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de participare numerică la 
scrutin, Comisia de organizare a alegerilor va organiza al doilea tur de scrutin, în 
termen de 14 zile calendaristice, fără a exista condiții de participare la vot. 

Art. 37. Calendarul desfășurării alegerilor este cuprins în anexa la prezenta 
metodologie. 

Capitolul VI 

Desemnare a directorului CSD 

 

Art. 38.  

(1) Directorul școlii doctorale este desemnat de catre CSUD pe baza 
următoarelor criterii, determinate prin punctaj: 

 a) Activitate profesională și științifică relevantă; 

 b) Program managerial adaptat specificului școlii doctorale, prin 
experiență managerială similară; 

 c) Număr de doctoranzi care și-au finalizat teza de doctorat prin susținere 
publică. 

Art. 39.  

(1) Candidaturile pentru funcția de director se depun la secretariatul IOSUD 
pentru înregistrare. 

(2) Dosarul de candidatura cuprinde: 
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 a. declarația de intenție de a candida pentru funcția de director; 

 b. curriculum vitae (format EuroPass); 

 c. program managerial. 

(3) Documentele vor fi transmise CSUD. 

(4) Candidaturile pentru funcția de director se anunță public la sediul Școlii 
doctorale. 

 

Capitolul VII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 40.  

Prevederile prezentei metodologii au fost aprobate de Senatul Universitătii de 
Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, cu avizul conform al Consiliului de 
Administrație. 
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