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Întocmită inițial la data 30 MARTIE 2015, revizuită și completată – 1 IUNIE  2019  

1.  Legea educației naționale nr.1/2011 Monitorul Oficial 05.02.2011  

2.  HGR nr.681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat Montiorul Oficial August 2011  

3.  
Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la 

UPG Ploiești 
Site UPG Octombrie 2013  

4.  Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitar Monitorul Oficial Septembrie 2004  

5.  Legea 49/2013 privind modificarea art.12 din Legea 288/2004  Monitorul Oficial Martie 2013 

Prelungire termen 

finalșizare teză doctorat 

(4 ani) 

6.  HGR nr.567/2005 privind organizarea studiilor universitare de doctorat Monitorul Oficial Iulie 2005 

Se aplică doctoranzilor 

înmatric.până la 

01.10.2011 

7.  
Regulamentul privind susținerea tezelor de abilitare pentru dobândirea calității de 

conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a UPG 
Site UPG Septembrie 2015  

8.  Metodologie concurs admitere studii universitare de doctorat – UPG Ploiești Site UPG Septembrie 203 Revizuit anual 

9.  
OMECS nr.3121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a 

atestatului de abilitare 
Monitorul Oficial Ianauarie 2015  

10.  
HGR nr.134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor 

universitare de doctorat 

Monitorul Oficial 

nr.182/10.03.2016 
10 martie 2015 

Modificare procedură 

susținere publică și 

întocmire dosar doctorat 

11.  OMENCS nr.3482/2016 privind (re)organizarea și funcționarea CNATDCU 
Monitorul Oficial 

nr.248/2016 
24 martie 2016  
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12.  
OMENCS nr.3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU în 

vederea stabilirii gradului de similitudine 

Monitorul Oficial 

nr.248/2016 
24 martie 2016 

Rapoarte similitudine – 

program antiplagiat 

13.  OMENCS nr.5382/29.09.2016 Monitorul Oficial Octombrie 2016 

Funcționarea școlilor 

doctorale în anul 

universitar 2016-2017 

14.  
OMENCS nr.6153/2016 aprobare metodologie autorizare, acreditare și evaluare 

periodică școli doctorale pe domenii 

Monitorul Oficial 

nr.10/2017 
5 ianuarie 2017 

Stabilire regulament 

propriu, după apariția 

ghidului de evaluare 

15.  
OMENCS nr.5923/2016 aprobare metodologie recunoaștere diplomă doctor 

obținută în străinătate 

Monitorul Oficial 

nr.1014/16.12.2016 
16 decembrie 2016  

16.  
OMENCS nr.5921/2016 aprobare metodologie recunoaștere automată de către 

IOSUD din România a calității de conducător de doctorat obținută în străinătate 

Monitorul Oficial 

nr.1007/2016 
15 decembrie 2016 

Prelucrată în ședința 

CSD din 26.01.2017 

17.  
OMENCS nr.5382/29.09.2016 privind funcționarea școlilor doctorale în 2016-

2017 
   

18.  
Procedură privind recunoașterea automată de către UPG a calității de conducător 

de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 
Site UPG 04.05.2017  

19.  
OMEN nr.3062/16.01.2018 – modificare Metodologie cadru admitere cicluri studii 

universitare (licență, master, doctorat) 
Monitorul Oficial 06.02.2018  

20.  
OMEN nr.3047/15.01.2018 Metodologie alocare fonduri bugetare pentru anul 

2018 

Monitorul Oficial 

nr.127/09.02.2018 
  

21.  
OMEN nr.3329/14.03.2018 privind stabilire cuantum burse studenți doctoranzi, 

finanțați de la bugetul de stat, la învățământ cu frecvență 

Monitorul Oficial 
  

22.  
OMEN nr.3353/20.03.2018 privind aprobare noi domenii în cadrul școlilor 

doctorale organizate în IOSUD acreditate 

 
  

23.  
OMEN nr.5110/17.09.2018 privind aprobare standarde naționale minimale pentru 

acordarea titlului de doctor 

Monitorul Oficial 
  

24.  
OMEN 5403/01.11.2018 – Metodologie evaluare studii universitare doctorat și 

sisteme de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare 

Monitorul Oficial 
 

Prelucrată în ședința 

CSD din 12.11.2018 

25.  
Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat la 

UPG (drd. Începând cu 2019-2020) – R 07-05 

Site UPG accesibil 

https://www.upg-

ploiesti.ro/ro/regulamente  

14.03.2019  

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/regulamente
https://www.upg-ploiesti.ro/ro/regulamente
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26.  
Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat la 

UPG (drd. Înainte de 2019-2020) – R 07-02 

Site UPG accesibil 

https://www.upg-

ploiesti.ro/ro/regulamente  

14.03.2019  
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