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1. SCOP 
 
Scopul acestei proceduri este de a descrie modul de repartizare a locurilor de la bugetul de stat în 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, pentru programul de studii de doctorat.  
 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
  

Procedura se aplică în Școala Doctorală din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport 
din București, în scopul cunoașterii modalităților de aplicare a Metodologiei cu privire la repartizarea locurilor 
de la bugetul de stat pe coordonatori științifici. 

 
 

3. CADRUL DE REFERINȚĂ CARE REGLEMENTEAZĂ ACEASTĂ PROCEDURĂ 
 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică; 
- Legea 100/2018 pentru aprobarea OUG nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din OUG nr. 
96/2016; 
- HG nr. 134/02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, 
aprobat prin HG nr. 681/2011; 
- HG nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor  / programelor de 
studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 413 din 01.06.2016; 
- HG nr. 654/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 376/2016 privind aprobarea nomenclatorului 
domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 
superior pentru anul universitar 2016 / 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 
23.09.2016; 
-HG nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al  specializărilor   / programelor de 
studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 04.04.2017; 
- HG nr. 915/2017 privind modificarea anexei la HG nr. 1418/2006 pentru aprobarea metodologiei de 
evaluare externă a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a ARACIS; 
- OUG  nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 
- OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul Administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
- OMENC nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului 
Național de Atestare a Titlurilor , Diplomelor și Certificatelor Universitare și ale OMENCȘ ; 
- OMENC nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și  
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utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii  
universitare de doctorat , în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările  
științifice; 
- OM 3473/2017 privind aprobarea metodologiei de primire la studii și școlarizare a 
cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 publicat în MO nr.233/ 
aprilie 2017;  
- OMENCS nr. 5825/2016 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte 
state este aplicat în procedura de recunoaștere a actelor de studii obținute în 
străinătate;  
- OM 5921/2016 privind recunoașterea de către instituțiile de învățământ superior,  
respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România a 
calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar, 
acreditate din străinătate; 
- OM 5922/2016 pentru aprobarea metodologiei privind recunoașterea de către 
Instituțiile de învățământ superior a funcțiilor didactice din învățământul universitar, 
acreditate din străinătate; 
- OM 5923/2016 recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau 
într-un domeniu profesional, obținute în străinătate; 
- Ordinul MECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi 
obligaţiilor studentului; 
- OM 5403/2018 privind stabilirea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 
doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în 
evaluare 
- Carta Universitară a UNEFS / ediția 2017 
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat / 
2017. 

 
4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

 
 
4.1. Dispoziții generale  

Art. 1. Studiile universitare de doctorat corespund ciclului al – III - lea de studii universitare, conform 
Procesului Bologna. În UNEFS, acestea se desfăşoară în limba română, în funcție de  acreditarea programului 
de studii. Conform legislației în vigoare studiile doctorale au în structură studii universitare avansate și program 
de cercetare științifică.  
 

Art. 2. Prin conţinutul studiilor universitare din ciclul al III-lea se urmăreşte profesionalizarea 
studenţilor ca și cercetători, prin formarea de abilităţi şi competenţe specifice cercetării științifice și elaborării 
de lucrări de specialitate, în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice.  
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Art. 3. Studiile universitare de doctorat pot fi urmate de către absolvenţii ciclului I, licență, și ciclului al 

II-lea, master, sau asimilate.   
 

Art. 4. Studiile universitare de licenţă și cele de master sau asimilate sunt obligatorii pentru înscrierea la 
concursul de admitere la studii de doctorat. Studiile universitare de doctorat pot fi urmate de absolvenţii de 
facultate cu diplomǎ de licență sau echivalentă și de master, cu diplomǎ de master, obținute în orice domeniu, 
conform legislaţiei în vigoare. 
 

Art. 5. (1) La admiterea pentru studiile universitare de doctorat pot candida cetăţenii  români precum și 
cei ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 
Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 
priveşte taxele de şcolarizare. Actele de studii ale acestor cetăţeni, precum şi ale cetăţenilor români cu studii 
efectuate în străinătate, trebuie echivalate de MEN, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor (CNRED). 
(2) La înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de doctorat, cu predare în limba 
română, cetăţenii pot prezenta un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii 
abilitate în acest sens sau susțin un examen de competență lingvistică, eliminatoriu, conform prevederilor 
Metodologiei concursului de admitere. 
 

Art. 6. UNEFS, ca instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, îşi asumă răspunderea privind 
conţinutul, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Știința 
Sportului și Educației Fizice. 
 
4.2. Organizarea studiilor universitare de doctorat: finanțarea și repartizarea locurilor/ coordonatori 
științifici 

 
Art. 7. UNEFS organizează studii universitare de doctorat  în domeniul Știința Sportului și Educației 

Fizice, în cadrul Școlii Doctorale UNEFS, structură distinctă în cadrul universității, conform hotărârii Senatului 
privind organigrama. 
 

Art. 8. (1) Studiile de doctorat se organizează atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma 
de învăţământ cu frecvenţă redusă, conform hotărârilor anuale de guvern privind cifrele, formele și domeniile 
de școlarizare. 
(2) La forma de învăţământ cu frecvenţă, finanţarea este asigurată de la buget şi prin taxe de şcolarizare. La 
forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, finanţarea este asigurată atât de la buget, cât şi prin taxe de 
şcolarizare. 

 
Art. 9. De regulă, finanțarea de la bugetul de stat este asigurată pentru durata standard (trei ani) de studii 

doctorale. 
 

Art. 10. (1) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de 
doctorat poate urma o singură dată, un singur program de studii pe locuri finanţate de la bugetul de stat cu o 
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durată maximă egală cu durata standard a programului de studii. Cei care au mai beneficiat de o astfel de 
facilitate pot parcurge alte programe de doctorat, numai în regim cu taxă. 
 

Art. 11. (1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se realizează prin concurs, atât pentru locurile 
de la buget, cât şi pentru cele cu taxă, pe baza unei metodologii proprii avizată de către Consiliul Școlii 
Doctorale şi aprobată anual de către Senatul UNEFS.  
(2) Concursul de admitere se organizează pe locuri alocate fiecărui conducător de doctorat, în funcție de 
disponibilități și numărul maxim aprobat de Senatul UNEFS pentru un conducător        (15 doctoranzi total din 
toți anii de studii); conducătorii și numărul de locuri pentru concursul de admitere sunt postate pe site-ul Școlii 
Doctorale. Conţinutul concursul de admitere se publică anual în broşuri şi se afişează pe site-ul UNEFS. 
(3) Pentru doctoranzii anului I, atât locurile finanţate de la buget, cât şi cele cu taxă, se ocupă în ordinea 
descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere. Această medie se obține din notele acordate de 
către membrii comisiei de concurs. 
(4) Statutul de doctorand bugetat sau cu taxă se menține pe toată durata studiilor. Acest statut se poate modifica 
prin trecerea de la taxă la buget doar în cazul vacantării unui loc dintre cele inițiale, scoase la concursul de 
admitere. 
 (5) Sursele de finanțare pot fi diferite: bugetul de stat, bursă acordată de statul român, bursă acordată de entități 
sportive, științifice, fundații, ONG etc. la care se adaugă contul propriu valutar. 
(6) Întreruperea studiilor, cu o durată maximă de 2 ani, se realizează la cerere, conform prevederilor legii și a 
Regulamentului de studii doctorale, cu avizul conducătorului de doctorat și al Consiliului Școlii Doctorale.   
Statutul de student bugetat se menține și după perioada de întrerupere,  finanțarea de la buget continuându-se 
până la acumularea celor trei ani de perioadă standard  de studii. 
 (7) Prelungirea studiilor, cu o durată maximă de 2 ani, se realizează la cerere, conform prevederilor legii și a 
Regulamentului de studii doctorale, cu avizul conducătorului de doctorat și al Consiliului Școlii Doctorale.  În 
perioada de prelungire care se adaugă la cea standard ( trei ani) doctorandul nu mai este finanțat de la bugetul de 
stat. În aceste cazuri, finanțarea poate proveni din alte surse, menționate la art. 11 (5). 
(8) Retragerea de la studii se realizează la cerere, conform prevederilor legii și a Regulamentului de studii 
doctorale, cu avizul conducătorului de doctorat și al Consiliului Școlii Doctorale.   
Aprobarea cererii de retragere determină pierderea calității de student doctorand și implicit a locului bugetat / 
taxă câștigat prin concursul de admitere.  
(9) Vacantarea unui loc bugetat permite ocuparea lui prin trecerea unui doctorand de la taxă la buget.  
Doctorandul care o obținut un loc bugetat prin trecere de la taxă va beneficia de finanțare restul perioadei până 
la împlinirea celor 3 ani standard, reper fiind data înmatriculării. 
Ocuparea locului vacant de la buget se realizează astfel: 

- se alocă aceluiași conducător pentru anul de studii respectiv; 
- în cazul în care respectivul conducător nu mai are doctoranzi cu taxă, locul se repartizează altui 

conducător, pentru un doctorand din anul de studii în care s-a vacantat locul.  
 (10) În cazul vacantării unui loc de la buget cu bursă, se procedează asemenea cu cele prevăzute de la art. 
11(9), cu deosebirea că trecerea este de la buget fără bursă, la buget cu bursă. 
 
 

5. RESPONSABILITĂȚI / Niveluri ierarhice – Funcții de conducere 
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Senatul 
Universității 

Rectorul 
Universității 

Prorector Reprezentant 
CEAC 

Responsabil 
proces 

Director Școala 
Doctorală 

Director DMC 
- aprobă 
procedura; 
- aprobă 
reviziile 
procedurii. 

- aprobă 
procedura; 
- impune 
aplicarea 
procedurii. 

- verifică, 
modifică, 
avizează 
procedura; 
- monitorizează 
aplicarea 
procedurii. 

- elaborează, 
verifică 
procedura.  

- întocmește, 
difuzează, 
modifică, 
retrage 
procedura.   

- aplică 
procedura. 

 
 
6. LISTA DE DIFUZARE 
 

1. Rectorat 
2. Prorectorat 
3. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
4. Facultatea de Kinetoterapie 
5. Școala Doctorală  
6. Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională   
7. Secretariatul Universităţii 
8. Direcţia Generală Administrativă 
9. Direcţia Economică 
10. Direcţia Resurse Umane 
11. Oficiul Juridic 
 

 
 

 

 

  


