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A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

 

A 1. Structurile instituționale, administrative și manageriale 

 

 Universitatea din Oradea (UO) se defineşte ca o instituţie de învăţământ superior situată la 

graniţa de vest a României având un rol decisiv în dezvoltarea socio-economică şi culturală a zonei 

geografice unde îşi desfăşoară activitatea. Pornind de la acest rol, UO şi-a asumat un spectru larg de 

domenii de învăţământ care să acopere cerinţele unei dezvoltări durabile a acestor domenii atât la 

nivel naţional cât şi internaţional prin recunoaşterea activităţii depuse după absolvire de către 

absolvenţii acestei universităţi cât şi prin rezultatele ştiinţifice ale personalului didactic. Dacă 

perioada 1990-2007 s-a evidenţiat printr-o „dezvoltare pe orizontală” a universităţii, iar perioada 

2007-2012 etapă de tranziţie privind implementarea învăţământului european bazat pe Procesul 

Bologna, începând cu anul 2012 UO îşi doreşte să consolideze calitatea (dezvoltare pe „verticală”) 

proceselor proprii de învăţământ şi cercetare. În prezent, Universitatea din Oradea, deţine 

calificativul ”GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” acordat de ARACIS. Universitatea din Oradea a 

fost înființată în anul 1991. Universitatea are documente proprii, aprobate de ministerul de resort, 

între care cea mai importantă este Carta Universităţii din Oradea, disponibilă la 

https://www.uoradea.ro/display202. 

 Actualmente în cadrul Universităţii din Oradea funcţionează 7 Şcoli Doctorale 

corespunzătoare celor 12 domenii de doctorat.  

Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior acreditată, publică, care şi-a 

asumat misiunea de a forma specialişti în diverse domenii ale ştiinţei şi culturii, de a genera noi 

cunoştinţe, cu scopul progresului economic şi social. UO este o instituţie de învăţământ superior 

centrată pe educație şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege în contextul 

constituţional al autonomiei universitare şi al libertăţii academice. 

Misiunea de educaţie şi cercetare în învăţământul superior este completată de cea de 

antreprenoriat şi inovare pentru dezvoltarea economică şi socială a comunităţii regionale. În acest 

fel UO contribuie, în aria ei, la societatea bazată pe cunoaştere. Rezultatele din educaţie, cercetare 

vor genera idei, soluţii, produse asimilate de societate fapt ce confirmă valorile şi viziunea UO. 

Principalele obiective strategice ale Universităţii din Oradea sunt: 

- Asigurarea calităţii proceselor educaţionale, de cercetare şi de management, pentru 

consacrarea Universităţii din Oradea ca şi instituţie de nivel naţional; 

- Creşterea eficienţei şi a competitivităţii proceselor de învăţământ; 

- Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel 

naţional şi european, pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice şi financiare obţinute din 

această activitate (orizont 2020); 

- Creşterea vizibilităţii interne şi europene a Universităţii din Oradea prin intensificarea 

colaborărilor academice, cu mediul socio-economic şi adaptarea ofertei educaţionale la 

solicitările pieţei; 

- Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei 

universitare, în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale; 

- Strategia de inovare şi a spiritului antreprenorial; 

- Asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor; 

În acest scop se acţionează pe cele trei paliere care condiţionează calitatea serviciilor 

educaţionale: capacitate instituţională, eficienţă educaţională şi managementul calităţii. 

a) Viziunea 

Universitatea din Oradea îşi doreşte să devină o universitate de excelenţă intrând în rândul 

universităţilor de educaţie şi cercetare avansată. De asemenea îşi propune: 

- transmiterea cunoaşterii generaţiilor viitoare; 

- însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinţele vieții, ştiinţele tehnice, ştiinţele socio-

economice şi cultură; 

https://www.uoradea.ro/display202
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- cultivarea intelectului în spiritul gândirii independente, al respectului pentru excelenţa 

umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate; 

- sporirea ponderii cercetării ştiinţifice pentru vizibilitate naţională şi internaţională; 

- caracterul inovator al UO pentru a contribui la venitul intern brut al ariei geografice pe care 

o acoperă instituţia. 

b) Valori 

Valorile de baza ale UO: 

- Autonomia universitară; 

- Libertatea academică (libertatea predării, cercetării şi învăţării); 

- Calitatea resursei umane şi a beneficiarilor serviciilor educaţionale. 

- Misiunea şi obiectivele strategice ale Universităţii din Oradea sunt înscrise în Carta 

Universităţii din Oradea şi în Codul de asigurare a calităţii pentru procesele de educaţie şi de 

cercetare de la Universitatea din Oradea. 

 

Activitatea în cadrul I.O.S.U.D.-Universitatea din Oradea este coordonată de către Consiliul 

Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), care este condusă de un Director. Şcolile Doctorale sunt 

structuri similare departamentelor fiind constituite în cadrul facultăților care gestionează domeniile 

de doctorat. Structura care coordonează activitatea Școlilor Doctorale este Consiliul Școlii 

Doctorale (CS), condus de către un director. Activitatea de secretariat se desfășoară în cadrul 

Secretariatului Studiilor Univesitare de Doctorat (SSUD) compus dintr-un secretar șef și secretari. 

CSUD și SSUD sunt coordonate de către directorul CSUD.  

Organigrama bloc valabilă în prezent pentru administrarea Şcolilor Doctorale se prezintă în 

Figura 1.  
 

 
Figura 1 Organigrama valabilă în anul 2017 pentru administrarea Şcolilor Doctorale  

 

Activitatea în cadrul Şcolilor Doctorale se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

legislaţiei naţionale şi a reglementărilor interne. 

De asemenea, activitatea in cadrul IOSUD Universitatea din Oradea este reglementată în 

conformitate cu reglementările naționale 

(https://www.uoradea.ro/Reglementari+nationale+doctorat?structure=7 ) și cu reglementările 

interne ale IOSUD UO după cum urmează: 

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII 

 Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a 

programelor postdoctorale (Anexa 1 ), iar acesta este făcut public, inclusiv prin afișare pe 

https://www.uoradea.ro/Reglementari+nationale+doctorat?structure=7
Anexe/Anexa%201%20Regulament%20studii%20doctorale%20si%20postdoctorale.pdf
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site-ul https://www.uoradea.ro/Reglementari+interne+doctorat,  

 Regulament de acordare a burselor pentru studenți 

 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat 

 Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de director al consiliului pentru 

Studii Universitare de Doctorat de la IOSUD - Universitatea din Oradea 

 Metodologie privind scutirea de plata taxei pentru susținerea tezei de abilitare, respectiv de 

decontare a cheltuielilor ocazionale de susținerea tezei de abilitare 

 Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată 

 Metodologie privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni la studii 

universitare de doctorat începând cu anul universitar 2017 - 2018 

 Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru 

Studiile Universitare de Doctorat (CSUD - UO) de la IOSUD - Universitatea din Oradea 

 Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului și a 

directorului Școlii Doctorale de la IOSUD - Universitatea din Oradea 

 Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea 

 Metodologie privind acordarea burselor doctorale la IOSUD - Universitatea din Oradea 

PROCEDURI 

 Procedura de evaluare a studenţilor doctoranzi (Anexa 2) 

(https://www.uoradea.ro/display1100 

 Procedura pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii de licență, masterat, rezidențiat și 

doctorat a cetățenilor străini din state terțe UE 

 Procedura de lucru a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat 
(CSUD)(Anexa 3)  

 (https://www.uoradea.ro/display1105) 

În ceea ce priveşte regularitatea ședințelor CSUD acestea se țin cel puțin lunar și există 

posibilitatea consultării membrilor CSUD prin vot electronic în cazul situațiilor urgent de 

soluționat. Hotarârile CSUD sunt facute publice pe site-ul IOSUD UO la adresa 

https://www.uoradea.ro/Hot%C4%83r%C3%A2ri+CSUD?structure=7 . 

 Activitatea didactică şi ştiinţifică la nivelul universităţii, facultăţii şi școlii doctorale se 

desfăşoară în concordanţă cu prevederile legale în vigoare în învăţământul superior la nivel național 

și intern. 

 Există un organism de conducere la nivelul Universității din Oradea, Consiliul pentru 

Studiile Universitare de Doctorat. Acesta are în componență 9 membri, printre care și un 

reprezentant al Școlii Doctorale de Științe Economice 

(https://www.uoradea.ro/Consiliul+Studiilor+Universitare+de+Doctorat ).  

 Ulterior modificării cadrului legislativ, prin adoptarea HG 134/2016 de modificare a HG 

681/2011 privind adoptarea Codului Studiilor universitare de doctorat, Regulamentul și Procedura 

de evaluare a studenților-doctoranzi au fost adaptate corespunzător. 

https://www.uoradea.ro/Reglementari+interne+doctorat .   

 

 Școala Doctorală de Științe Economice funcționează sub această denumire începând de la 1 

octombrie 2015, organizând școlarizare la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul 

fundamental Științe Sociale, ramura de știință Științe Economice, domeniul Economie. 

 Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în domeniul fundamental 

Științe Economice are loc în conformitate cu reglementările legale naționale și interne (ale 

Universității din Oradea) în vigoare, și anume: Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

Hotărârea de Guvern nr. 681/03.08.2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor de doctorat la Universitatea din 

Oradea și Procedura pentru evaluarea doctoranzilor la Universitatea din Oradea.  

 La nivelul Școlii Doctorale, există un Regulament al Școlii Doctorale de Științe Economice 

https://www.uoradea.ro/Reglementari+interne+doctorat
Anexe/Anexa%202%20Procedura%20de%20evaluare%20a%20studentilor%20doctoranzi.pdf
https://www.uoradea.ro/display1100
Anexe/Anexa%203%20Procedura%20de%20lucru%20a%20CSUD.pdf
https://www.uoradea.ro/display1105
https://www.uoradea.ro/Hotărâri+CSUD?structure=7
https://www.uoradea.ro/Consiliul+Studiilor+Universitare+de+Doctorat
https://www.uoradea.ro/Reglementari+interne+doctorat
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(Anexa 4), care completează cu prevederi specifice dispozițiile Regulamentului instituțional al 

Universității din Oradea. 

 Standardul de referință cu privire la respectarea cerințelor legale în regulamentele 

IOSUD și ale școlii doctorale este îndeplinit. 
 

 La nivelul anului 2017, la Școala Doctorală de Științe Economice erau înmatriculați un total 

de 30 doctoranzi. (disponibil la adresa https://www.uoradea.ro/Doctoranzi?structure=7 ). Evoluția 

studenților doctoranzi în intervalul 2012-2017 se poate vedea în Tabelul 1. 

 

Tabel 1 

Anul 
Locuri la 

concurs* 

Doctoranzi înscriși anual**  Total doctoranzi 

înmatriculați 
Buget  Taxă 

2012 7 5 1  35 

2013 8 2 3  30 

2014 7 2 5  30 

2015 12 2 8  26 

2016 24 2 9  26 

2017 18 1 4  30 

*Sursa: https://www.uoradea.ro/Admitere+doctorat?structure=7 

**Sursa: secretariat Doctorat 

 

 La nivelul anului 2017, studenții-doctoranzi înmatriculați la Școala doctorală de Științe 

Economice sunt cei din Tabelul 2. 

 

Tabelul 2 

Universitatrea unde a 

făcut masteratul/licența 

Student doctorand Conducător științific 

Erasmus University 

Rotterdam, The 

Netherlands 

1. Tonț Daiana Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universtatea din Oradea 2. Bart Anamaria Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea de Vest din 

Timișoara 

3. Csintalan Csaba Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 4. Ghețe Ana Maria Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea de Vest din 

Timișoara 

5. Guiaș Emil Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 6. Roșca Paula Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 7. Sava Diana Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 8. Sturz Sebastian Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 9. Chevari Csoka Gabriela Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 10. Petruț Turcuș Mălina Prof.univ.dr. habil Alina Bădulescu 

Universitatea din Oradea 11. Codrean Cosmina Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Universitatea de Vest din 

Timișoara 

12. Mudura (Filip) 

Mariana Lioara 

Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Anexe/Anexa%204%20Regulamentul%20SDSE.pdf
https://www.uoradea.ro/Doctoranzi?structure=7
https://www.uoradea.ro/Admitere+doctorat?structure=7
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Universitatea Ioan Cuza, 

Iași 

13. Hellvig Robert Claudiu Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Universitatea din Oradea 14. Sas Ionescu Mihaela Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Universitatea din Oradea 15. Petrica (Mester) Dana 

Maria 

Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Universitatea Tehnică Cluj 

Napoca 

16. Prunea Ana Daniela Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Universitatea din Oradea 17. Nistor (Meșter) 

Codruța Mihaela  

Prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Universitatea din Oradea 18. Bodogai Alexandra Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea din Oradea 19. Cadar Elena Otilia Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea din Oradea 20. Ciuciu Monica Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea din Oradea 21. Filip Florin Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea Babeș-

Bolyai Cluj Napoca 

22. Morutan Radu Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea din Oradea 23. Săveanu Tomina Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea Babeș-

Bolyai Cluj Napoca 

24. Herțe Rad Anamaria Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava 

25. Pătrăuceanu Ciprian Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Universitatea din Oradea 26. Blaga Cornelia Prof. univ.dr. habil Florica 

Ștefănescu 

Universitatea Creștină 

Partium Oradea 

27. Siladi Kinter Tunde Prof. univ.dr. habil Florica 

Ștefănescu 

Universitatea din Oradea 28. Miculaiciuc Angelica Prof. univ.dr. habil Florica 

Ștefănescu 

Universitatea din Oradea 29. Stan Lavinia Prof. univ.dr. habil Florica 

Ștefănescu 

Universitatea din Oradea 30. Roșca Popa Daniela Prof. univ.dr. habil Florica 

Ștefănescu 

 

 

 În anul 2016-2017 erau înmatriculați la 20.03.2017, 31 de studenți doctoranzi la Școala 

Doctorală de Științe Economice (Anexa 5 Situație studenti doctoranzi 2016-2017), ca la finalul 

anului 2017 numărul acestoa să ajungă la 30. 

 Lista studenților doctoranzi este disponibilă la http://www.uoradea.ro/display8101. CV-rile 

acestora sunt disponibile aici: Anexa 6 CV-uri studenți-doctoranzi.  

 De asemenea, de la înființarea domeniului de doctorat Economie și până în prezent (2017), 

un număr de 34 de cercetători au obținut titlul de doctor în Economie. Toți doctoranzii care au 

susținut public teza de doctorat au fost confirmați de CNATDCU, obținând doctoratul un număr de 

34 de doctoranzi.  

Anexe/Anexa%205%20Situatie%20doctoranzi%202016-2017.pdf
http://www.uoradea.ro/display8101
Anexe/Anexa%206%20CV-uri%20studenti%20doctoranzi
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 La nivelul Școlii Doctorale există un personal administrativ format din 3 persoane, care se 

ocupă de gestiunea studiilor doctorale la nivelul școlii doctorale. Există un program cu publicul al 

personalului administrativ postat pe site la adresa https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat. 

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat: 
 Prof.univ.dr.habil Radu-Cătălin ȚARCĂ 

E-mail CSUD: csud@uoradea.ro 

E-mail Director CSUD: rtarca@uoradea.ro 

Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat 
Secretar şef Studii Universitare de Doctorat - ing. Felicia BIRTA  

Secretar - inst. Simona COSMA  

Secretar- Viorica SZUCS 

Programul cu publicul la secretariatul studiilor universitare de doctorat este: LUNI - VINERI  12-15 

 

Pentru gestionarea studiilor doctorale, există personal administrativ la IOSUD UO în 

conformitate cu organigrama prezentată în Figura 1. Raportul personalului administrativ care se 

ocupă și de gestionarea studiilor doctorale /număr de studenţi-doctoranzi este > 1/20, ceea ce 

demonstrează că standardul de referință este îndeplinit. 
 

 

 A 2. Baza materială și utilizarea unei infrastructuri de cercetare  

 

 La nivelul IOSUD UO există o bază materială care permite o bună derulare a activităților 

doctorale, conform reglementărilor naționale. 

IOSUD UO dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură şi fond de carte propriu. 

Biblioteca Universităţii din Oradea dispune de spaţii generoase (7.800 mp) pe cele 5 niveluri ale 

clădirii. Acestea au permis organizarea colecţiilor pe domenii şi specializări în cele 6 săli de lectură, 

cu un total de 640 de locuri şi cu posibilitatea de consultare a fondului de publicaţii al bibliotecii în 

sistem de acces liber la raft. 

Fondul de publicaţii al bibliotecii cuprinde peste 265.000 de cărţi, reviste, STAS-uri, 

brevete, CDuri, DVD-uri şi reprezintă printre altele aproximativ 70.000 de titluri de carte, din care 

48.655 s-au introdus în catalogul informatizat prin programul de bibliotecă Liberty3. Sistemul 

OPAC, de căutare on-line, permite găsirea acestor cărți, a periodicelor și a documentelor electronice 

în baza de date a bibliotecii. 

Colecţiile Bibliotecii au crescut an de an prin achiziţii, schimb de publicaţii cu cei peste 55 

de parteneri şi prin importante donaţii (Monica Lovinescu – Virgil Ierunca; Mircea Zaciu; M.C. 

Demetrescu; Mugur Isărescu etc.). https://www.uoradea.ro/Biblioteca%20UO  

IOSUD UO este parte a proiectului ”Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică pentru 

Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România – ANELIS PLUS 2020” in calitate de 

beneficiar asa cum se prezinta si pe pagina web a proiectului http://www.anelisplus.ro/?page_id=68 

asigurându-se studenților doctoranzi și cadrelor didactice ale UO accesul la resursele electronice de 

informare documentare prin achiziţia de baze de date / platforme fulltext şi baze de date 

bibliografice și bibliometrice. 

 Ca și spațiu de studiu și cercetare, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice există o sală cu 

destinaţia Centru de resurse pentru doctoranzi (sala F005). În cadrul acesteia este posibil studiul, 

sala fiind dotată cu calculatoare și birouri. 

 Pentru conducătorii de doctorat și activitatea de îndrumare, facultatea asigură două săli cu 

dotare corespunzătoare, și anume: 

 Sala F310 – prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

 Sala E003a – prof.univ.dr. Daniel Bădulescu, prof.univ.dr. Mihai Berinde, prof.univ.dr. habil. 

Florica Ștefănescu.  

 De asemenea, în caz de solicitare, doctoranzii au acces la laboratoarele facultății, între care 

https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat
mailto:csud@uoradea.ro
mailto:abadulescu@uoradea.ro
https://www.uoradea.ro/Biblioteca%20UO
http://www.anelisplus.ro/?page_id=68
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menţionăm aici: Laboratorul de Turism, Laboratorul e-Work şi Laboratorul de Economie aplicată 

şi simulări bursiere. Aceste laboratoare au primit avizul de acreditare internă .  

 Laboratorul de Turism se află în sala E008 şi are dotări finanțate prin proiectul Dezvoltarea 

şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor – 

Hajdu-Bihar, Contract:RO 2006/018-446.01.01.01.15, finanţat prin programul Programul 

PHARE CBC 2006/INTERREG IIIA, Perioada de derulare: 01.09.2008 – 30.08.2009, 

Valoarea proiectului:102.341 EURO, şi din fonduri proprii. Laboratorul deţine licenţe pentru 

următoarele softturi: 5 Windows Vista, 5 Microsoft Office 2007, 5 Total commander, 5 Win 

Rar, 5 FreePDF. 

 Laboratorul e-Work se află în sala E009 şi are dotări finanțate prin proiectul PHARE 2005 

eWork- today – program de instruire în vederea adaptării / orientării forței de muncă 

active la cerințele societătii informaționale (eWork-PIAFM); Contract PHARE 2005/017-

553.04.02.01.01.612, şi prin Institutul italo-român pentru economia firmei şi management – 

Carlo Maria Cipolla.  

 Laboratorul de Economie aplicată şi simulare bursieră se află în sala E010 şi dipune de 

dotările necesare desfăşurării activităţii didactice în bune condiţii.   

 Pentru o mai bună comunicare cu doctoranzii, se utilizează platforma virtuală Moodle, 

existând formuluri de comunicare cu doctoranzii, disponibile la: 

http://distance.iduoradea.ro/course/category.php?id=40 

 Orice doctorand are acces, în baza unui cont, la resurse informaționale pe 

Anelis+https://www.e-nformation.ro/profil-acces. Universitatea din Oradea asigură gratuit accesul 

la următoarele baze de date: ScienceDirect Freedom Collection Elsevier, SpringerLink Journals, 

Web of Science - Core Collection, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index, Thomson 

Reuters.  

 Există o bază materială care să asigure derularea activităților doctorale la standarde 

internaționale și există o infrastructură de cercetare care să susțină derularea cercetărilor 

doctorale la standarde internaționale, care este inclusă în baze de date/rețele naționale și/sau 

internaționale. 
 

A 3. Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor 
umane externe instituției și din afara țării, în condițiile legii 

 

3.1 Cadrele didactice 

 

 Școala Doctorală de Științe Economice funcționează sub această denumire începând de la 1 

octombrie 2015, organizând școlarizare la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul 

fundamental Științe Sociale, ramura de știință Științe Economice, domeniul Economie. Acest 

domeniu a fost înființat începând cu anul 2002, în cadrul acestuia activând de-a lungul timpului 

următorii conducători de doctorat: 

- Prof. univ. dr. Gheorghe Olah (din 2002- în prezent nu mai este afiliat), 

- Prof. univ. dr. habil. Alina Bădulescu (din 2007). 

- Prof. univ. dr. Petru Prunea (2008-2012), 

- Prof. univ. dr. Mihai Berinde (din 2010), 

- Prof.univ.dr.habil. Daniel Bădulescu (din 2015) 

- Prof.univ.dr.habil. Florica Ștefănescu (din 2015) 

  

 

 

 

 

http://distance.iduoradea.ro/course/category.php?id=40
https://www.e-nformation.ro/profil-acces
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Tabel 3 

Numele și 

prenumele 

conducătorulu

i de doctorat 

O.M. prin care 

a obținut 

calitatea de 

conducător de 

doctorat 

Data 

nașteri

i 

Titular/ 

asociat 

Nr. 

drd.  

în 

îndru

mare 

la 

31.12.

2017 

CV Lista de 

realizari 

Prof.univ.dr. 

habil. Alina 

BĂDULESCU 

1805/20.08.2007 

 

29.12.1

968 

Titular 11 Anexa 8  

CV cadre 

Anexa 9 

Lista lucrări 

cadre 

Prof.univ.dr.ha

bil. Daniel 

BĂDULESCU 

4718/11.08.2015 

 

17.10.1

967 

Titular 8 Anexa 8  

CV cadre 

Anexa 9 

Lista lucrări 

cadre 

Prof.univ.dr. 

habil.Florica 

ȘTEFĂNESCU 

4718/11.08.2015 12.10.1

956 

Titular 4 Anexa 8  

CV cadre 

Anexa 9 

Lista lucrări 

cadre 

Prof.univ.dr. 

Mihai 

BERINDE 

3782/11.05.2010 30.08.1

950 

Pensionar 8 Anexa 8  

CV cadre 

Anexa 9 

Lista lucrări 

cadre 

Tabel 4 

În anul 2017, și-au manifestat dorința de afiliere la Școala doctorală de Științe Economice 

următorii conducători de doctorat din Tabel 4. 

Numele și 

prenumele 

conducătorulu

i de doctorat 

O.M. prin care 

a obținut 

calitatea de 

conducător de 

doctorat 

Data 

nașterii 

Titular/ 

asociat 

CV Lista de 

realizari 

Prof.univ.dr. 

habil. Marcel 

BOLOȘ 

5183/28.09.2017 01.04.1968 Titular Anexa 8  CV 

cadre 

Anexa 9 Lista 

lucrări cadre 

Prof.univ.dr. 

habil. Sorin 

Nicolae 

BORLEA 

5187/29.09.2017 06.12.1962 Asociat Anexa 8  CV 

cadre 

Anexa 9 Lista 

lucrări cadre 

Prof.univ.dr. 

habil. Diana 

SABĂU-POPA 

5186/28.09.2017 18.09.197

8 

Titular Anexa 8  CV 

cadre 

Anexa 9 Lista 

lucrări cadre 

Prof.univ.dr. 

habil. Olimpia 

BAN 

5198/28.09.2017 23.02.1974 Titular Anexa 8  CV 

cadre 

Anexa 9 Lista 

lucrări cadre 

 

 La nivelul anului univ. 2017/2018, conform Statului de funcțiuni (Anexa 7), activitatea la 

studiile universitare de doctorat este susținută de cadre didactice care îndeplinesc condițiile legale, 

au titlul didactic minim lector doctor și sunt specialiști în domeniul temei de doctorat îndrumare (în 

cazul membrilor comisiilor de îndrumare), și au calitatea de conducător de doctorat obținută prin 

Ordin de ministru (în cazul conducătorilor de doctorat).  

 În mod concret, situația resurselor umane implicate în Școala Doctorală de Științe 

Economice la nivelul anului 2017-2018, se prezintă în Tabel 3. 

Potrivit reglementărilor interne ale UO, cadrele didactice nu pot acoperi mai mult de trei 

Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%207%20Stat%20de%20func%C8%9Bii%202017-2018.pdf
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norme, existând declarații pe proprie răspundere ale acestora, care sunt depuse anul la 

departamentele unde aceștia sunt titulari. 

 Potrivit reglementărilor naționale și interne, precum și reglementărilor ARACIS, pensionarii 

nu acoperă mai mult de o normă didactică la Universitatea din Oradea, incluzând activitățile 

didactice prestate la toate ciclurile de învățământ (licență, master, doctorat), iar ponderea 

activităților desfășurată de ei din totalul activităților din statul de funcții nu depășește 20%. 

Activitatea cadrelor didactice pensionare care au activități didactice la doctorat este normată 

exclusiv în Statele de funcții ale școlilor doctorale. 

Personalul didactic implicat în activităţi la studii universitare de doctorat, desfăşoară 

activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul propriu, valorificate prin publicaţii în reviste de 

specialitate, participări la conferinţe în ţară şi străinătate, au vizibilitate, reputație și notorietate 

internă și internațională, fiind membri în comitete editoriale/științifice/recenzor la reviste 

recunoscute și manifestări științifice internaționale. (Anexa 8 CV și Anexa 9 Lista de lucrări pentru 

fiecare conducător de doctorat) 

Tabel 5 

Numele și 

prenumele 

Titular/asociat CV Lista de realizări 

Prof.univ.dr. Alina 

BĂDULESCU 

Titular Anexa 8 CV Cadre Anexa 9 Lista realizari 

cadre 

Prof.univ.dr. Daniel 

BĂDULESCU 

Titular Anexa 8 CV Cadre Anexa 9 Lista realizari 

cadre 

Prof.univ.dr. habil. 

Florica 

ȘTEFĂNESCU 

Titular Anexa 8 CV Cadre Anexa 9 Lista realizari 

cadre 

Prof.univ.dr. Mihai 

BERINDE 

Pensionar Anexa 8 CV Cadre Anexa 9 Lista realizari 

cadre 

Prof.univ.dr.habil. 

Olimpia BAN 

Titular Anexa 8 CV Cadre Anexa 9 Lista realizari 

cadre 

Prof.univ.dr.habil. 

Diana SABĂU-

POPA 

Titular Anexa 8 CV Cadre Anexa 9 Lista realizari 

cadre 

Prof.univ.dr. 

Adriana GIURGIU 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

Conf.univ.dr. Ioana 

MEȘTER 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

Conf.univ.dr. 

Adrian FLOREA 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

Conf.univ.dr. Liana 

MEȘTER 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

Conf.univ.dr. 

Nicoleta BUGNAR 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

Conf.univ.dr. 

Simona BODOG 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

Conf.univ.dr. Dorin 

BÂC 

Titular Anexa 10 CV Cadre 

stat de functii 

Anexa 11 Lista realizari 

cadre stat de functii 

 
 

 Media aritmetică a mediei punctajelor obţinute de conducătorii de doctorat, conform 

criteriilor de abilitare CNATDCU și media indicilor Hirsch ai conducătorilor de doctorat se pot 

vedea în Tabelul 5, tabel construit în baza anexelor (Anexa 12 Fisa de autoevaluare cadre și Anexa 

13 Indici Hirsch cadre) precum și în Tabelul 7 pentru toți conducătorii de doctorat afiliați în 2017 

și cu solicitare de afiliere. 

Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%208%20CV%20cadre
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2010%20CV%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2011%20Lista%20de%20lucrari%20cadre%20stat%20de%20functii
Anexe/Anexa%2012%20FAC%20cadre
Anexe/Anexa%2013%20Indici%20Hirsch%20cadre
Anexe/Anexa%2013%20Indici%20Hirsch%20cadre
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Tabel 6 

Conducători de doctorat afiliați în 

2017 

Media artitmetică a punctajelor 

conducătorilor conform criteriilor de 

abilitare CNATDCU 2017 

Media 

artitmetică a 

indicilor 

Hirsch  

Prof.univ.dr. habil. Alina 

BĂDULESCU 

14,81 9 

Prof.univ.dr.habil. Daniel 

BĂDULESCU 

9,9 7 

Prof.univ.dr. habil. Florica 

ȘTEFĂNESCU 

6,27 5 

Prof.univ.dr. Mihai BERINDE 1,5 5 

MEDIA  

8,12 

 

6,5 
 

 

Tabel 7 

Conducători de doctorat afiliați în 

2017 și cu solicitare de afiliere 

Media artitmetică a punctajelor 

conducătorilor conform criteriilor de 

abilitare CNATDCU 2017 

Media 

artitmetică a 

indicilor 

Hirsch  

Prof.univ.dr. habil. Alina 

BĂDULESCU 

14,81 9 

Prof.univ.dr.habil. Daniel 

BĂDULESCU 

9,9 7 

Prof.univ.dr. habil. Florica 

ȘTEFĂNESCU 

6,27 5 

Prof.univ.dr. Mihai BERINDE 1,5 5 

Prof.univ.dr. habil. Marcel BOLOȘ 6,49 4 

Prof.univ.dr. habil. Sorin BORLEA 18,39 7 

Prof.univ.dr. habil. Diana SABĂU-

POPA 

5,9 4 

Prof.univ.dr. habil. Olimpia BAN 22,35 6 

MEDIA 10,66 5,87 

 

Potrivit reglementărilor interne, toți titularii UO sunt evaluați anual. Evaluarea conține 

autoevaluarea pe baza Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor CNATDCU pentru 

conferențiar/profesor, respectiv a Fișei adaptate și diminuate pentru cazul asistenților și lectorilor, la 

care se adaugă evaluarea colegială, evaluarea de către directorul de departament, precum și 

evaluarea din partea studenților. Rezultatele evaluărilor sunt comunicate părților interesate și se 

păstrează la departamentele unde cadrele didactice sunt titulare. 

 Cadrele didactice care îndeplinesc standardele de abilitare sunt sprijine să își susțină teza de 

abilitare, existând scutire de taxă de abilitare în cazul titularilor UO care susțin teza la IOSUD UO 

și se afiliază la IOSUD UO. (Metodologie privind scutirea de plata taxei pentru susținerea tezei de 

https://www.uoradea.ro/display11295
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abilitare, respectiv de decontare a cheltuielilor ocazionale de susținerea tezei de abilitare). 

 Fiecare doctorand este îndrumat, pe lângă conducătorul științific, de o comisie de îndrumare 

formată din alte 3 cadre didactice, având cel puțin titlul de lector doctor, specialiști în domeniul de 

doctorat și pe tema tezei. Membrii comisiilor de îndrumare pentru anul 2017-2018 sunt (Anexa 7 

Statul de funcții 2017-2018 și Anexa 21 Comisii de îndrumare ) cei din Tabel 5. 

 

 

3.2 Studenții doctoranzi  

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat a candidaților se face în conformitate cu 

metodologia de admitere proprie de la nivelul IOSUD UO afişată la avizierul secretariatului IOSUD 

şi pe site-ul universităţii (Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la 

studii universitare de doctorat), precum și a metodologiilor proprii pe fiecare domeniu de doctorat 

elaborate la nivel de școală doctorală.  

Toate informațiile legate de admiterile din 2012-2017 sunt prezentate pe pagina de web 

https://www.uoradea.ro/Admitere+doctorat. 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face pe baza diplomei de licență de lungă 

durată, respectiv de master (în cazul absolvenților Bologna), sau a altor acte de studii echivalente 

(Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat). Studenții-doctoranzi aflați la forma fără taxă sunt finanțați de la buget pe durata maximă a 

unui ciclu de studii de doctorat (3 ani, respectiv 4 ani pentru domeniul Medicină), iar universitatea 

are mecanisme de verificare a acestei condiții (Metodologia de organizare și desfășurare a 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat). Rezultatele obţinute de studentul 

doctorand pe parcursul şcolarizării sunt înscrise în programul individual de pregătire și în Registrul 

matricol. Studenții-doctoranzi au dreptul și beneficiază în mod real de consiliere și îndrumare din 

partea conducătorilor de doctorat, care au ore de consultații și alte mecanisme de 

îndrumare/consultanță (inclusiv utilizare email, platforme elearning, pagini personale etc.)  

La nivelul IOSUD UO există mecanisme de sprijin / stimulare a studenților-doctoranzi, prin 

granturi/burse/premii așa cum este precizat în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți 

și Procedura BVC – art 5.13 Premiere  

La nivelul facultăților/școlilor doctorale există posibilitatea de participare a studenților-

doctoranzi la programe de schimburi internaționale (ERASMUS +, etc.), în conformitate cu 

acordurile Erasmus + de la fiecare facultate. Studenții-doctoranzi au acces la servicii de orientare în 

carieră, prin compartimentele specifice ale universității, respectiv a Centrului de Consiliere si 

Servicii privind Cariera. 

La nivelul Universității și al IOSUD UO există implementată (interfața pentru studenți este 

disponibilă la adresa https://studinfo.uoradea.ro/ ), platforma Uniweb ( https://uniweb.uoradea.ro/ ) 

acre asigură modulul de gestiune și informatizare a evidenței studenților, inclusiv a studenților 

doctoranzi. 

 Situația candidaților pe ani calendaristici și pe tip de loc ocupat, este cea din Tabelul 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uoradea.ro/display11295
Anexe/Anexa%207%20Stat%20de%20func%C8%9Bii%202017-2018.pdf
Anexe/Anexa%2021%20Comisii%20de%20indrumare.pdf
https://www.uoradea.ro/display13979
https://www.uoradea.ro/display13979
https://www.uoradea.ro/Admitere+doctorat
https://www.uoradea.ro/display13979
https://www.uoradea.ro/display13979
https://www.uoradea.ro/display13979
https://www.uoradea.ro/display13979
https://www.uoradea.ro/display14659
https://www.uoradea.ro/display15964
http://ccsc.uoradea.ro/Bun+venit!
http://ccsc.uoradea.ro/Bun+venit!
https://studinfo.uoradea.ro/
https://uniweb.uoradea.ro/
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Tabel 8 

Anul Număr de locuri 

bugetate 

Număr de locuri cu taxă Numar de candidați  

2012 5 1 6 

2013 2 3 5 

2014 2 5 7 

2015 2 8 10 

2016 2 9 11 

2017 1 4 6 

TOTAL 14 30 45 

 

  

 Dintre cei 30 de studenții-doctoranzi înscriși la nivelul anului 2017, 10 au făcut 

masteratul la alte universități decât Universitatea din Oradea (vezi Tabel 2 Studenți 

doctoranzi la nivelul anului 2017). Raportul studenților doctoranzi care au făcut masteratul la 

alte universități din țară/străinătate față de studenții doctoranzi care au făcut masteratul la 

Universitatea din Oradea este de 0,33, deci standardul de referință este îndeplinit. 
 

 La nivelul Școlii doctorale de Științe Economice există un doctorat finalizat în cotutelă, 

și anume doctoratul susținut de candidatul Rangone Adalberto cu titlul tezei- "The corporate 

gouvernance. Theoretical analysis and empirical investigation concerning the foundations of 

banking origin". Pregătirea acestei teze a fost coordonată în cotutelă de prof.univ.dr. Alina 

Bădulescu și prof.univ.dr. Massimo Sargiacomo (Universitatea Chieti Pescara) și a fost 

susținut în 27 martie 2015. La susținere a participat în comisie prof.univ.dr. Massimo 

Sargiacomo (Universitatea Chieti Pescara). Standardul de referință este îndeplinit. 
 

 Conform datelor prezentate mai jos, 21 dintre doctoranzi și cercetători postdoctoranzi au fost 

prinși în proiecte de cercetare (Anexa 14 Decizii de admitere în proiect doctori și doctoranzi).  

 În cadrul Facultății de Științe Economice, ca și facultate coordonatoare și organizatoare a 

domeniului de doctorat Economie, s-au derulat o serie de proiecte de cercetare-dezvoltare, şi 

anume: 

 Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi 

şi mediul de afaceri (acronim: PRACTeam), cod (număr de identificare proiect) ID: 64150, 

câştigat prin competiţie, în august 2010, finanţat din Fondul Social European,  prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de 

referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe 

tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniu major de intervenţie 2.1. - „Tranziţia de la 

şcoală la viaţa activă”, Cerere de propuneri de proiecte nr.90 - Învaţă o meserie!, 

coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; 

 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială 

pentru femei, câştigat prin competiţie, în aprilie 2008, şi finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POȘcoală DoctoralăRU 2007-2013, „Fii 

întreprinzător!”, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, 

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”; Contract nr. 

POȘcoală DoctoralăRU 5/3.1/S/9; coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea 

de Ştiinţe Economice; Partenerii în proiect: Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi (ANES)- P1; Universitatea de Vest Timişoara (UVT) – P2; 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad - P3; Universitatea de Nord din Baia Mare – P4; 

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa – P5; Fundaţia „Academia Comercială” din Satu 

Anexe/Anexa%2014%20Decizii%20admitere%20proiecte.rar
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Mare – P6; Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR) – P7; perioada de 

derulare a proiectului: 05.01.2009-05.01.2011 (24 luni); valoarea finanţării nerambursabile: 

12.009.942,00 RON (aprox. 3.275.588,00 Euro) (a se vedea documentul public 

http://www.fseromania.ro/down-docs/beneficiari_poȘcoală Doctoralăru.pdf, poz. 45) 

 Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu 

activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României 

la UE (acronim: SVACEX), câştigat prin competiţie naţională, în august 2008, şi finanţat de 

CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP prin Programul 4 – 

Parteneriate în domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, 

Direcţia de cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare 

antreprenorială pentru competitivitate organizaţională, Tematica de cercetare 9.1.5. Strategii 

de stabilire şi valorificare a avantajelor competitive ale firmelor; Nr. înregistrare: 1112; nr. 

contract: 92-127/2008; coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare 

pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD; Partenerii în proiect: Academia de 

Studii Economice – Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (P1); 

Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice – INCE (P2); Direcţia de 

Comerţ Exterior a României, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului – CRPC (P3); 

perioada de implementare a proiectului: 01.10.2008 – 28.02.2011; valoarea proiectului: 

2.000.000,00 RON (a se vedea documentul public 

http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf, 

poz. 56); 

 Cooperarea economiştilor pentru dezvoltarea Euroregiunii Bihor Hajdu Bihar, câştigat în 

aprilie 2008, şi finanţat prin Programul PHARE CBC 2006/ INTERREG IIIA România – 

Ungaria, Prioritatea Nr. 2, Măsura 2.3: Incurajarea cooperarii dintre institutii si comunitati 

(proiecte de tipul „people to people”, finantate din Fondul Proiectelor Mici), Linie bugetară: 

RO-2006/018-448.01.01, Contract: RO-2006/018-446.01.01.02.06;; coordonator proiect: 

AGER – filiala Bihor; parteneri şi asociaţi în proiect: Magyar Közgazdász Társaság 

(Hungarian Economists Association - HEA); North Great Plain Regional Development 

Agency (NGPRDA), Debrecen, Ungaria; Consiliul Judeţean Bihor (CJB); Fundaţia 

Euroregiunii Bihor-Hajdú-Bihar; perioada de derulare a proiectului: 18.08.2008 -18.05.2009 

(9 luni); Valoarea proiectului (inclusiv suma finanţată prin programul Phare CBC): 

26.900,00 Euro 

  Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea 

Bihor – Hajdu Bihar, Contract PHARE CBC 2006/018-446.01.01.01.01.15, Coordontator 

proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Parteneri: Consiliul 

Judeţean Bihor, Autoguvernarea judeţului Hajdu-Bihar, Camera de Comerţ şi Industrie a 

judeţului Bihor, Asociaţia Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor, Fundaţia 

Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar (asociat), Perioada de implementare: 16.08.2008 – 

16.08.2009 Valaoarea totală: 85.841,60 euro;  

 Centru pentru formare şi perfecționare în domeniul managementului resurselor umane (CFP 

- MRU), Contract: Phare/2006/018-147.04.02, Valoare proiect: 110.494 Euro, Perioada de 

implementare: 2 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009, Beneficiar: Universitatea din 

Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;  

 Cercetări multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovaţionale şi managementul 

sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi funcţionale avansate (acronim: 

SSFA), finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare; Nr. 

înregistrare: 2886; perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-30.09.2011 (36 luni); 

coordonator proiect: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava; Partenerii în proiect: 

Academia de Studii Economice – Bucureşti (P1); Universitatea de Vest Timişoara (P2); 

Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare 

Durabilă - CCCDD (P3); Fundaţia „Corona” Iaşi (P4); valoarea proiectului alocată 

Universităţii din Oradea, în calitate de P3: 300.000,00 RON (a se vedea documentul public 

 http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2 /rezultate_finale_d9.pdf, 

http://www.fseromania.ro/down-docs/beneficiari_posdru.pdf
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2%20/rezultate_finale_d9.pdf
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poz. 16);  

 Jean Monnet European Module: EU Sustainable Economic Development and 

Competitiveness, câştigat prin competiţie internaţională, în august 2008, şi finanţat de 

Comisia Europeană, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA), prin 

JEAN MONNET PROGRAMME under the Lifelong Learning Programme (LLP 2007-

2013) Call for Proposals (EAC/30/2007), Selection Year 2008; Nr. de referinţă al 

proiectului: 141564-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO; coordonator proiect: Universitatea din 

Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Director de proiect: Conf.dr. Adriana GIURGIU; 

membrii echipei: Prof.dr. Mihai Berinde, Prof.dr. Anca Dodescu; Asist.drd. Mirabela Pop; 

perioada de implementare a proiectului: 01.09.2008 – 31.08.2013; valoarea totală a 

proiectului: 32.500,00 Euro, din care, valoarea finanţării nerambursabile: 21.000,00 Euro (a 

se vedea documentul public http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/documents/ajm2007.pdf, 

respectiv, http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/index_en.htm, pag. 3); 

 Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză şi evaluare a 

caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial din Romania (acronim: 

PERFORMAN), câştigat prin competiţie naţională, în august 2008, şi finanţat de CENTRUL 

NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP prin Programul 4 – Parteneriate 

în domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de 

cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru 

competitivitate organizaţională; Nr. înregistrare: 4187; director de proiect: Popa Ion; 

coordonator proiect: Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România - CNIPMMR; Partenerii în proiect: Academia de Studii Economice – Bucureşti 

(P1); SC IPA SA (P2); Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (P3); Universitatea din Oradea, 

Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD (P4); perioada 

de implementare a proiectului: 01.10.2008 – 31.08.2011; valoarea proiectului alocată 

Universităţii din Oradea - CCCDD, în calitate de P4: 200.000,00 RON (a se vedea 

documentul public 

http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf, 

poz. 7) 

 Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export-import din judeţul Bihor în cadrul 

pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere, finanţat prin 

Programul PHARE CBC 2005/ INTERREG IIIA, 2007 Contract: RO 2005/017-

536.01.01.01.20, valoare grant 159.000 Euro, Perioada de derulare: 1 septembrie 2007 – 30 

noiembrie 2008,  

 eWork today - program de instruire in vederea adaptarii/orientarii fortei de munca active la 

cerintele societatii informationale (eWork - PIAFM), finanţat prin Programul Phare 2005, 

Coeziunea economică şi socială, Măsuri active de ocuparContract: 017-

553.04.02.01.01.612, Valoare: 118080 Euro, Perioada de derulare: 03. 01 – 31. 12 2008, 

 Jean Monnet European Module EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION, proiect 

finanţat prin Programul Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene, 

Agreement 2004-3205 / 001-001JMO JMO, 2004 -2007, valoare grant 15.000 EURO; 

 REVIEWING EDUCATION AND TRAINING FOR GOVERNANCE AND ACTIVE 

CITIZENSHIP IN EUROPE (RE-ETGACE) – proiect finanţat prin Programul Cadru 5 al 

Comisiei Europene, HPAM-2002-00044, 2002-2003, valoare grant 300.000 EURO. 

 ROMANIAN-EUROPEAN eUNIVERSITY (RE2U), proiect finanţat prin programul 

SOCRATES - MINERVA, 100693-CP-01-2002-1-RO-MINERVA-M, 2002 - 2004, valoare 

grant 19.500 EURO 

 ACTION LEARNING PENTRU IMM- urile din judeţele Bihor, Sălaj, Satu-Mare. UN NOU 

MODEL DE ŞCOALĂ ANTREPRENORIALĂ ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE, 

2003-2004, proiect finanţat prin programul PHARE, PH1100, valoare grant 375.000  

EURO. 

 International Trade and Trade Policy in EU, proiect finanţat prin Programul Socrates-

http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/documents/ajm2007.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/index_en.htm
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf
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Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene, Agreement 2005-2183 / 001-001JMO 

JMO, 2005 -2008, valoare grant 15.000 EURO; 

 Jean Monnet Centre of Excellence Institute for Euroregional Studies, proiect finanţat prin 

Programul Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene, Agreement 2005-

2126 / 001-001JMO JMO, 2005 -2008, valoare grant 45.000 EURO. 

 

 Este de menționat special participarea unor doctoranzi și post-doctoranzi la proiectul POS 

DRU “SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare”. Proiectul a fost derulat de 

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în parteneriat cu Institutul de Economie Naţională - 

Academia Română şi Universitatea din Oradea. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea 

programelor de studii doctorale şi cercetare postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre 

universităţi şi institute de cercetare, precum şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special 

prin acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii 

motivaţiei pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de 

cercetător, inclusiv prin participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat). Proiectul 

se adresează unui grup ţintă format din 110 doctoranzi înmatriculaţi la doctorat în anii de studii 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi din 55 cercetători postdoctorat care deţin titlul ştiinţific de 

doctor, obţinut în România sau în străinătate, cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul de 

cercetări postdoctorale. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, număr identificare contract 

POȘcoală DoctoralăRU/159/1.5/S/132406. ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 

cercetare” se înscrie în Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 - “Programe 

doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Durata de implementare a proiectului este de 18 

de luni, începând cu 08.04.2014, iar bugetul maxim aprobat este de 10 970 713,00 Lei sau 2 525 

602,70 Euro.  

 Doctoranzii admiși în cadrul acestui proiect pentru burse doctorale au fost (Anexa 14 

Decizia de admitere în proiect a doctoranzilor): Burtic Daniel, Copil Crina, Dodescu Anca, Mocan 

Călin, Mureșan Ionel, Rangone Adalberto, Rugea (Fora) Andreea, Stanciu Dorică, Șipoș-Gug 

Sebastian, Titieni (Hatos) Roxana, Todoran (Borza) Adriana, Chiriac Silviu, Ionescu (Sas) Mihaela, 

Venig-Ungur Adelina, Hellvig Robert Claudiu, . 

 Absolvenții Școlii doctorale de Științe Economice care au fost admiși în cadrul acestui 

proiect pentru burse postdoctorale au fost (Anexa 15 Decizia de admitere în proiect a doctorilor): 

Bâc Dorin, Borma Afrodita, Sehleanu (Vancea) Mariana, Simuț Ramona. 

Anterior acestui proiect dedicat, o serie de doctoranzi (deveniți doctori) au fost finanțați prin 

burse doctorale cu diferite finanțări: Bâc Dorin - Bursa de cercetare stiintifica/ creatie artistica 

pentru tineri doctoranzi, tip BD, finantat de CNCSIS, http://cncsis.ro/articole/1972/Competitie-

burse-2010.html; Mariana Vancea, Anca Pup, Afrodita Borma, Adina Cătană – proiectul Cercetători 

romani competitivi prin programe doctorale moderne şi eficiente finanţat prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POȘcoală DoctoralăRU 2007-2013.  

 

 

  B. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 

   B1. Conținutul programului de studii  

 

 Normarea activităților este realizată în Statul de funcții al Școlii Doctorale (Anexa 7 Stat de 

funcții al Școlii Doctorale 2017/2018), completat cu Anexa la Statul de funcții.  

 Activitatea studenților-doctoranzi pe parcursul stagiului doctoral este împărțită astfel: 

Anexe/Anexa%2014%20Decizii%20admitere%20proiecte.rar
Anexe/Anexa%2015%20Decizie%20admitere%20doctori%20SOCERT%202014.pdf
http://cncsis.ro/articole/1972/Competitie-burse-2010.html
http://cncsis.ro/articole/1972/Competitie-burse-2010.html
Anexe/Anexa%207%20Stat%20de%20func%C8%9Bii%202017-2018.pdf
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- În anul I semestrul I: activitatea de pregătire universitară avansată. Aceasta se desfășoară 

prin parcurgerea de către doctorand a unui număr de minim 3 discipline din Anexa 20 

Oferta școlii doctorale 2017/2018 (Tabel 9), care se desfășoară conform unui Orar făcut 

public. 

 

Tabel 9 

Denumirea disciplinei 

Metode și tehnici de documentare, cercetare și prelucrare a datelor în științele 

economice / Methods and techiques of documentation, research and data processing in 

economic sciences umirea disciplinei 

Autorat științific, etică în cercetare și proprietate intelectuală / Scientific authorship, 

research ethics and intellectual property  

Concurență, competitivitate și dezvoltare sustenabilă / Competition, competitiveness 

and sustainable development  

Creativitate, inovare și antreprenoriat / Creativity, innovation and entrepreneurship  

Microeconomie aprofundată/Advanced Microeconomics 

Macroeconomie aprofundată/Avanced Macroeconomics 

Finanțarea afacerilor / Business financing 

Economia muncii şi politici de 

ocupare/ Labour Economics and Employment Policies 

Instrumente statistice utilizate în Administrarea afacerilor/Statistics for business 

Relaţii economice internaţionale/ International Business 

Politici comunitare/ European Community policies 

 

- Pe parcursul anului I (pregătire universitară avansată), doctoranzii desfășoară și activitate de 

cercetare, fiind implicați în activități specifice, incluzând sesiuni de comunicări (conferințe) 

ale doctoranzilor, participări la alte activități. 

- La sfârșitul anului I, doctoranzii realizează și prezintă în fața conducătorului științific și a 

comisiei de îndrumare Proiectul de cercetare în vederea admiterii în anul II (programul de 

cercetare științifică avansată). Pentru redactarea acestuia, precum și a rapoartelor științifice 

ulterioare, doctoranzii au la dispoziție un Anexa 16 Ghid de realizare a proiectului de 

cercetare, precum și o Anexa 17 Metodologie de redactare și susținere a rapoartelor 

științifice.  

- În urma promovării în programul de cercetare științifică avansată, doctoranzii urmează a 

elabora și prezenta un număr de 3 rapoarte științifice, care sunt prezentate în fața 

conducătorului științific și a comisiei de îndrumare și sunt notate cu calificative. 

- Programul doctoral se finalizează cu susținerea tezei în fața conducătorului științific și a 

comisiei de îndrumare, iar ulterior cu susținerea publică. 

 

 La nivelul FSE, există un centru de cercetare acreditat intern, Centrul de Cercetare pentru 

Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD, în care sunt membri atât cadrele didactice cât și 

studenții-doctoranzi. Raportul de activitate pe perioada 2012-2016 al acestuia este disponibil aici: 

http://cccdd.steconomiceuoradea.ro/wp-content/uploads/2013/01/RAE-CCCDD-2012-2016.pdf 

 Pe tot parcursul stagiului doctoral, doctoranzii sunt permanent asistați și îndrumați de 

conducătorii de doctorat, care au un Orar de activități afișat public. 

 Sub îndrumarea conducătorilor științifici, doctoranzii desfășoară activitate de cercetare 

științifică, activitate ce este planificată anual, conform Anexa 22 Planul intern de cercetare al 

Școlii Doctorale. Activitatea de cercetare științifică a doctoranzilor se concretizează în publicarea 

de articole în reviste științifice, participări la conferințe etc., așa cum rezultă din  Anexa 18 Listele 

de lucrări ale doctoranzilor în stagiu.  

 Planul de învățământ al Școlii doctorale atestă preocuparea de a asigura adecvarea 

programului de studiu și a planurilor de studii individuale la obiectivele generale ale studiilor 

Anexe/Anexa%2020%20SDSE-Oferta_discipline_2017.pdf
Anexe/Anexa%2016%20Ghid_de_realizare_proiect_de_doctorat.pdf
Anexe/Anexa%2017%20Metodologie-elaborare-rapoarte-doctorale-FSE.pdf
http://cccdd.steconomiceuoradea.ro/wp-content/uploads/2013/01/RAE-CCCDD-2012-2016.pdf
Anexe/Anexa%2022%20Plan%20intern%20cercetare%20Scoala%20Doctorala%202017-2018.doc
Anexe/Anexa%2018%20Liste%20lucrari%20doctoranzi%20in%20stagiu
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doctorale, la specificul domeniului de studii, în conformitate cu bunele practici naționale, și la 

particularitățile temei tezei de doctorat. Oferta de formare cuprinde cel puțin două 

componente dedicate unora dintre competențele transversale, așa cum se vede în Planul de 

învățământ al Școlii Doctorale de Științe Economice 

(http://steconomiceuoradea.ro/wp/2012/11/12/programul-de-activitati-cu-doctoranzii-ai-

conducatorilor-de-doctorat-in-domeniul-economie/). Standard îndeplinit. 
 

 Prezența ofertei de formare pentru competențele transversale include aspecte legate de 

etica cercetării, scientometrie și scriere academică (Tabel 10). Planul de învățământ pentru 

anul 2018-2019 include distinct disciplina Etică și integritate în științele economice (Anexa 23 

Planuri de învățământ 2018-2019). Standardul este îndeplinit. 
 

Tabel 10 

Disciplina  Cadru didactic Orar  

Metode și tehnici de cercetare 

și documentare în științele 

economice  

Prof.univ.dr.habil. Alina 

Bădulescu 

Miercuri 16-18 curs, 18-19 

seminar – sala F005  

Autorat științific și publicarea 

rezultatelor cercetării  
Prof.univ.dr.habil. Daniel 

Bădulescu 

Luni 18-20 curs, 20-21 

seminar – sala F005  

Concurență, competitivitate și 

dezvoltare sustenabilă  

Prof.univ.dr. Mihai Berinde Vineri-30 octombrie- orele 

15-21 curs- 6 ore; 

Sambata -31 octombrie-orele 

8,00-11,00-seminar-3 ore; 

Vineri-13 noiembrie-orele 15-

21 curs-curs-6 ore; 

Sambata-14 noiembrie-orele 

8,00-11,00-seminar-3 ore; 

Vineri-27 noiembrie-orele 15-

21-curs-6 ore; 

Sambata-28 noiembrie-orele 

8,00-11,00-seminar-3 ore; 

Vineri-11 decembrie-orele 15-

21-curs-6 ore; 

Sambata-12 decembrie-orele 

8,00-11,00-seminar-3 ore; 

Vineri-8 ianuarie-orele 15-19-

curs-4 ore 

Vineri-8 ianuarie-orele 19-21-

seminar-2 ore. 

Sala F005  

  

 

 Planul de învățământ al Școlii doctorale pentru anul 2018-2019 reflectă cerințele actuale de 

încorporare a disciplinei Etică (Anexa 23 Planuri de învățământ pentru domeniile de doctorat). 

 În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice există revista – Analele Universităţii din Oradea, 

seria Ştiinţe Economice – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată în următoarele baze de 

date internaţionale: REPEC, DOAJ, EBSCO, CABELL. Revista apare anual începând cu anul 1992. 

În prezent revista apare bianual, în iunie respectiv decembrie. În cadrul său, o mare parte a 

lucrărilor publicate sunt cele prezentate în cadrul Conferinţei internaţionale “Integrarea europeană – 

noi provocări”, aflată în prezent (2016) la a douăsprezecea ediţie. Revista are un site propriu: 

http://anale.steconomiceuoradea.ro/ , în care sunt prezentate, în limba română şi în limba engleză, 

http://steconomiceuoradea.ro/wp/2012/11/12/programul-de-activitati-cu-doctoranzii-ai-conducatorilor-de-doctorat-in-domeniul-economie/
http://steconomiceuoradea.ro/wp/2012/11/12/programul-de-activitati-cu-doctoranzii-ai-conducatorilor-de-doctorat-in-domeniul-economie/
Anexe/Anexa%2023%20Plan%20de%20inv%20SD%202018-2019.rar
Anexe/Anexa%2023%20Plan%20de%20inv%20SD%202018-2019.rar
http://anale.steconomiceuoradea.ro/
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atât comitetul editorial, cât şi procedurile de trimitere de articole, recenzie peer-review etc., precum 

şi arhiva electronică a revistei: numerele de după 2000 cuprind toate lucrările in extenso, iar la cele 

anterioare pagina de titlu şi cuprinsul. 

 Începând cu anul 2010, în cadrul Facultății de Științe Economice se organizează în fiecare 

an de 23 noiembrie Sesiunea de comunicări a doctoranzilor în Economie (cu variantele în 

Economie și Sociologie, în Științe Economice). Această manifestare este deschisă tuturor 

doctoranzilor din centrele universitare din țară și se bucură de o largă participare. După recenzarea 

lucrărilor, se editează un volum al fiecărei ediții. Toate informațiile legate de această manifestare 

științifică se găsesc pe site la adresa http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-

studii/doctorat/working-paperssesiuni-de-comunicari/. 

 Atașat se află invitatia și programul Sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor în 

Științe Economie – ediția a VII-a, 23 noiembrie 2017 – Doctoral Symposium – &th edition, 23rd of 

Novemeber, 2017 (Anexa 19). 

 Există o ofertă suplimentară de pregătire doctorală (conferințe ale doctoranzilor, 

seminare, ateliere, proiecte de cercetare etc.) în context internațional. Standardul este 

îndeplinit. 
 

 

 De asemenea, Școala Doctorală are începând cu anul 2016 o revistă proprie Oradea Journal 

of Business and Economics, indexată în mai multe baze de date și biblioteci internaționale: 

http://ojbe.steconomiceuoradea.ro/. 

 Vizibilitatea școlii doctorale este dată și de prezența conducătorilor de doctorat ca membri în 

comitete ştiinţifice şi/sau de organizare a evenimentelor ştiinţifice la nivel naţional și internațional, 

detalii putând fi găsite în CV-urile acestora (Anexa 9 Liste de lucrari cadre).  

 În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și al Școlii Doctorale există o foarte bună 

colaborare cu universităţi din străinătate, în special din Europa, iar doctoranzii pot beneficia de 

acorduri Erasmus cu facultățile din străinătate. 

 

 

 B2. Rezultatele învățării și activitatea de cercetare științifică 

 

 Școlile doctorale dispun, pentru fiecare domeniu în parte, de plan de cercetare ştiinţifică 

propriu, inclus în planul strategic al facultăţii. Temele de cercetare ale tezelor de doctorat sunt 

cuprinse în Planul de cercetare ştiinţifică al școlii doctorale (Anexa 22 Plan intern de cercetare 

științifică al Școlii doctorale de Științe Economice) și se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de 

doctorat Economie. 

 Clasificarea tezelor de doctorat se face în conformitate cu Anexa la Metodologia privind 

autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii din 21.12.2016 

(Domenii B, Eficacitatea educaţională, pct.5 Rezultatele învăţării şi activitatea de cercetare 

ştiinţifică, Indicatori de performanță): 

1. Nivel ştiinţific de vârf (”Excelent” conform art.68 al.1. din Codul studiilor universitare de 

doctorat)- teza aduce contribuții originale majore la cunoașterea științifică, atât în plan empiric, cât 

și în planul testării și perfecționării modelelor teoretice și bazelor metodologice ale disciplinei; 

2. Nivel ştiinţific ridicat (”Foarte bine” conform art.68 al.1. din Codul studiilor universitare 

de doctorat)- teza aduce contribuții științifice semnificative, fie prin îmbogățirea consistentă a bazei 

documentare/informaționale, fie prin aplicarea/testarea explicită a unor noi metode și modele de 

cercetare, fie prin înnoirea majoră a interpretării fenomenelor studiate fie prin sintetizarea și 

sistematizarea unor segmente ample ale cunoașterii; 

3. Nivel ştiinţific bun (”Bine” conform art.68 al.1. din Codul studiilor universitare de 

doctorat)- teza aduce contribuții punctuale la amplificarea cunoașterii științifice, raportând totodată 

aportul propriu la rezolvarea unor probleme cognitive dezbătute în literatura de specialitate din țară 

http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/doctorat/working-paperssesiuni-de-comunicari/
http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/doctorat/working-paperssesiuni-de-comunicari/
Anexe/Anexa%2019%20Program%2023%20nov%202017.pdf
http://ojbe.steconomiceuoradea.ro/
Anexe/Anexa%209%20Lista%20de%20lucrari%20cadre
Anexe/Anexa%2022%20Plan%20intern%20cercetare%20Scoala%20Doctorala%202017-2018.doc
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și din străinătate; 

4.Nivel ştiinţific modest (”Satisfăcător” conform art.68 al.1. din Codul studiilor universitare 

de doctorat)- teza aduce contribuții punctuale la amplificarea cunoașterii științifice, fie în plan 

empiric, fie în plan interpretativ; 

5.Nonvaloare ştiinţifică (”Nesatisfăcător” conform art.68 al.1. din Codul studiilor 

universitare de doctorat) - teza nu contribuie cu nimic la progresul cunoașterii științifice. 

 Deciziile de numire a comisiilor pentru susținerea publică a tezelor se află în Anexa 25. 

 Lista tuturor tezelor susținute începând cu anul 2007, în număr de 34, este:  

 

 Popescu Felix Angel 

Titlul tezei: Impactul fondurilor structurale și de coeziune asupra economiei județului 

Bihor în perioada 2007-2013 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 15.12.2017 

 

Venig-Ungur Adelina 

Titlul tezei: Politica ajutoarelor de stat în Uniunea Europeană aplicată în România și 

Germania 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 12.02.2016 

 

Koloszi Lucia 

Titlul tezei: Cercetări privind economia și guvernanța publică în spațiul românesc 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 11.12.2015 

 

Șipoș - Gug Sebastian 

Titlul tezei: Antreprenoriatul tinerilor. Motivații, dimensiuni și condiții 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 11.12.2015 

 

Titieni (Hatos) Roxana 

Titlul tezei: Tinerii pe piața muncii. Oportunități și dificultăți de inserție 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 11.12.2015 

 

Stanciu Dorică 

Titlul tezei: Analiza şi perfecţionarea metodelor de combatere a evaziunii fiscale 

transfrontaliere 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 12.11.2015 

 

Şprinţar (Andreescu) Nicoleta-Alina 

Titlul tezei: Etica în afaceri şi responsabilitatea socială corporativă la nivelul companiei  

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 03.04.2015 

 

Rugea (Fora)Andreea-Florina 

Titlul tezei: Politica concurenţei în contextul liberalizării comerţului internaţional 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 03.04.2015 

 

Copil Crina-Angela 

Anexe/Anexa%2025%20Decizii%20de%20sustinere%20publica%20a%20tezei


22 

 

Titlul tezei: Concentrarea şi consolidarea pieţei bancare din România în context  

european şi global 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 02.04.2015 

 

Burtic Daniel 

Titlul tezei: Inovare şi transformare în industria media   

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 02.04.2015 

 

Todoran (Borza) Adriana-Florina 

Titlul tezei: Antreprenoriatul în România: motivaţii, caracteristici şi comportamente în 

mediul de afaceri românesc după 1990 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 27.03.2015 

 

Dodescu Anca 

Titlul tezei: Concurenţă versus competitivitate. Impactul ajutoarelor de stat în România 

în contextul integrării în Uniunea Europeană 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 27.03.2015 

 

Rangone Adalberto 

Titlul tezei: The corporate gouvernance. Theoretical analysis and empirical investigation 

concerning the foundations of banking origin 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu; prof.univ.dr. Massimo Sargiacomo 

(Universitatea Chieti Pescara) 

Data susținerii: 27.03.2015 

 

Săutiuț (Delcea) Lavinia Sidonia  

Titlul tezei: Politici bugetare locale şi dezvoltarea economică  

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah 

Data susținerii: 31.10.2014  

 

Felea Adrian Ioan  

Titlul tezei: Creșterea competitivității economiei românești în contextul dezvoltarii 

durabile  

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 10.10.2014  

 

Barbu Ionel  

Titlul tezei: Valorificarea potențialului turistic din mediul rural al regiunii istorice 

Crișana 

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah 

Data susținerii: 27.06.2014  

 

Cosma Daniela  

Titlul tezei: Abordarea acordurilor Basel în contextul bancar actual  

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 20.06.2014  

 

Rusu Sergiu  

Titlul tezei: Antreprenoriatul în turism şi industria ospitalităţii: repere teoretice şi realităţi 
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româneşti  

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Data susținerii: 03.04.2014 

 

Precup (Simut) Ramona 

Titlul tezei: Convergența economică a României: de  la paradigme la strategii concrete 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 10.01.2014 

 

Cipleu (Chirila) Lavinia-Florentina 

Titlul tezei: Utilizarea mecanismelor specifice politici de dezolvatare regională a Uniuni 

Europene pentru creştere competitivităţii regionale a României 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data sustinerii: 27.09.2013 

 

Borma Afrodita 

Titlul tezei: Turismul şi dezvoltarea în context euroregional. Studiu de caz: Euroregiunea 

Bihor – Hajdu-Bihar 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 26.09.2013 

 

Nastase (Gal) Anisoara 

Titlul tezei: Protecţia social a şomerilor: repere teoretice şi realităţi concrete 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 26.09.2013 

 

Caba Ștefan 

Titlul tezei: Oportunităţile comerciale şi vamale oferite de aderarea României la Uniunea 

Europeană. Impact asupra comerţului exterior românesc 

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde 

Data susținerii: 11.01.2013 

 

Bucur Cătălin-Adrian 

Titlul tezei: Serviciile publice şi dezvoltarea locală. Studiu de caz: serviciile de ordine şi 

siguranţă publică în euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data susținerii: 14.09.2012 

 

Pup (Martin) Anca 

Titlul tezei: Etica în afaceri şi competitivitatea în România 

Conducător științific: prof.univ.dr. Petru Prunea 

Data susținerii: 28.09.2012 

 

Căvăşdan (Catana) Adina 

Titlul tezei: Influenţa integrării economice europene a României asupra comerţului cu 

amănuntul românesc 

Conducător științific: prof.univ.dr. Petru Prunea 

Data susținerii: 28.09.2012 

 

Păcală Anca 

Titlul tezei: Întreprinderea: repere evolutive și dimensiuni actuale. Transformări și 

performanțe în sistemul corporativ românesc după 1989 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 
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Data susținerii: 27.10.2012 

 

Bâc Dorin-Paul 

Titlul tezei: Turismul și dezvoltarea durabilă: realități, provocări și oportunități 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 14.09.2012 

 

Iancu Nicolaie 

Titlul tezei: Migrația internațională a forței de muncă: considerații teoretice și repere ale 

fenomenului migraționist în România în context european 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 06.07.2012 

 

Pop Mugurel 

Titlul tezei: Influenţa politicilor şi deciziilor economico-financiare ale firmei asupra 

rentabilităţii acesteia 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 11.05.2012 

 

Vancea Mariana 

Titlul tezei: Fuziunile și achizițiile – modalități de creştere şi dezvoltare a 

întreprinderilor. Particularități europene şi naționale 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 22.09.2011 

 

Leuca Mirela-Florina 

Titlul tezei: Efectele economice ale schimbărilor demografice asupra sectorului 

spitalicesc în unele ţări europene 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Data sustinerii: 22.09.2011 

 

Tripa Simona-Ştefania 

Titlul tezei: Industria românească de textile şi îmbrăcăminte în contextul integrării 

europene şi al globalizării pieţelor 

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah 

Data sustinerii: 26.03.2010 

 

Bădulescu Daniel-Laurenţiu 

Titlul tezei: Globalizarea şi impactul acesteia asupra sistemului bancar 

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah 

Data sustinerii: 14.01.2007 

 

În urma analizei tezelor de doctorat susținute în ultimii cinci ani la domeniul de rezultă că:

 Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării au fost încadrate la categoriile  

"nivel științific modest" sau "nonvaloare științifică" este 0 < 2.

 Numărul tezelor de doctorat respinse de către CNATDCU este 0.

 Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării sunt încadrate la categoria  "nonvaloare 

științifică" este 0.

 Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării sunt încadrate la categoria "nivel  științific 

modest", raportat la numărul total de teze susținute, este 0, <0,2.

 Numărul tezelor de doctorat care în urma evaluării sunt încadrate la categoriile "nivel științific de 

vârf" sau "nivel științific ridicat", raportat la numărul total de teze susținute, este  23 (100%)> 0,2. 



25 

 

 

 

  Toate tezele susținute până în prezent în cadrul Școlii doctorale de Științe Economice 

au primit calificativul "Foarte bine" cu excepția unei teze care a primit calificativul 

"Excelent"( Doctorand- Pup (Martin) Anca, Titlul tezei: Etica în afaceri şi competitivitatea în 

România, Conducător științific: prof.univ.dr. Petru Prunea, Data susținerii: 28.09.2012 ).  

 

 Teza "The corporate gouvernance. Theoretical analysis and empirical investigation 

concerning the foundations of banking origin", (doctorand Rangone Adalberto, Conducător 

științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu; prof.univ.dr. Massimo Sargiacomo, Universitatea Chieti 

Pescara) a fost susținută în limba engleză. Numărul tezelor de doctorat redactate în limbi de 

circulație internațională este 1.  

 Numărul mediu al publicațiilor studenților-doctoranzi în reviste cu impact științific 

ridicat (indexate Web of science /Scopus/etc.) și sau volume de autor sau colective la edituri de 

prestigiu relevante național sau internațional este de 102 (Tabel 11 Rezultate ale cercetării 

Școlii doctorale de Științe Economice pănă în anul 2017). Standardul de referință este 

îndeplinit și depășit. 
 

 Mai jos sunt prezentate maxim 10 contribuții științifice de top ale membrilor școlii doctorale 

din ultimii 5 ani, realizate împreună cu doctoranzii, prin care școala se consideră un actor 

competitiv la nivel internațional. 

 

Tabel 11 Rezultate ale cercetării Școlii doctorale de Științe Economice până în anul 2017 

 Lucrări publicate 

în reviste ISI 

Lucrări 

conferințe. 

Proceeding ISI 

Lucrări indexate 

BDI 

Cărți/capitole în 

cărți 

Personal didactic 33 66 115 38 

Doctoranzi 2 52 48 5 

TOTAL 28 115 134 43 

 

 

10 contribuții științifice de top ale membrilor școlii doctorale din ultimii 5 ani, realizate 

împreună cu doctoranzii:  

 

 Articole publicate în reviste indexate ISI 
 
D. Badulescu, A. Badulescu, D. P. Bac, T. Saveanu, A. Florea, D. Perticas, Education and Sustainable 

Development: from Theoretical Interest to Specific Behaviours, in Journal of Environmental 

Protection and Ecology, Vol. 18, No.4, pp. 1698-1705, 2017, https://docs.google.com/a/jepejournal. 

info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsf 

Gd4OjdiOGU0YjU3MDk3MTYzNGI 

 

Daniel Badulescu, Alina Badulescu, Sebastian Sipos-Gug, Adalberto Rangone, Different or Alike? 

Investigating the Impact of GDP on Environmental Protection Expenditure in Selected European 

States, Global & Local Economic Review, 2016, vol 20, iss 1, ISSN (online): 1974-5125, ISSN 

(print): 1722-4241, pp. 55-75, http://www.gler.it/archivio/pdf%20Home/03.pdf 
 
Alina Badulescu, Daniel Badulescu, Dorin Bac si Sebastian Sipos-Gug, Attitudes and Intentions of 

Business Master Students towards Sustainable Tourism and Entrepreneurship (Atitudinea si intentiile 

studentilor masteranzi din domeniul administrarii afacerilor cu privire la turismul si antreprenoriatul 

durabil), Amfiteatru Economic, Volume 16, No. Special 8/2014, pp. 1110-1124, 
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=59. 
 

http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=59
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Alina Badulescu, Daniel Badulescu, Afrodita Borma, Enhancing cross-border cooperation through 

local actors’ involvement. The case of tourism cooperation in Bihor (Romania) – Hajdú-Bihar 

(Hungary) Euroregion, în revista Lex Localis - Journal of Local Self-government, 12(3), 2014, pp. 

349-371, http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/12.3.349-371%282014%29 ; 

http://apps.webofknowledge.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/Search.do?product=WOS&SID= 

2BQKQrU7ineLTNuSHGa&search_mode=GeneralSearch&prID=d1579f66-14fc-4856-8187- 

e23e0b3d4eaf; FI 0,400 

 

Alina Badulescu, Catalin-Adrian Bucur, Daniel Badulescu, Fostering Euroregional Cooperation in 

Public Services. Evidence From Bihor – Hajdu-Bihar Euroregion, în revista ”European Journal of 

Science and Theology”, June 2013, Vol. 9, Supplement 2, 

http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/39/14_Badulescuetal.pdf, 

http://apps.webofknowledge.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/Search.do?product=WOS&SID= 

4 
2BAdQgmZSC9ouDoJciP&search_mode=GeneralSearch&prID=df8e466f-8ffa-412f-bf2fd5b9b1ccc388 

; FI 0,389 

 

Adrian Hatos, Roxana Hatos, Alina Bădulescu, Daniel Bădulescu, Are Risk Attitudes and 

Individualism Predictors of Entrepreneurship in Romania? Amfiteatru Economic, 17(38), 2015, pp. 

148-161, 
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=56 

http://apps.webofknowledge.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/full_record.do?product=WOS&

s 

earch_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=1DhQjLadEfAjhHGxSMg&page=1&doc=1 

 

D. Bac, Alina Badulescu, Eszter Lang, ”Excesses and challenges of the economic growth. A brief 

history: from Malthus to Al Gore”. Actual Problems of Economics, no. 3 (117)/2011, 

http://science.thomsonreuters.com/cgibin/ 

jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=actual Impact factor la data publicării 0,03 

 

Hatos, A., Ștefănescu, F., Hatos, R. (2012). Individual and contextual factors of entrepreunershipin 

Europe: cross country comparison. Actual Problems of Economics, nr. 9 (135), p.553-564, F.I. 

0,036. 

http://www.ssci-thomsonreuttters.org/  
 

   B3. Angajabilitatea 

 

 Dintre cei 34 de absolvenți de studii doctorale, toți 34 erau angajați în mediul academic sau 

socio-economic în momentul înmatriculării la școala doctorală, situație care s-a menținut și după 

absolvirea școlii doctorale. Numărul absolvenților studiilor doctorale angajați în mediul 

academic, sau socio-economic local/regional, raportat la numărul de doctori absolvenți care 

erau deja angajați în momentul înmatriculării la studiile doctorale este >1, deoarece sunt 

situații în care doctorandul lucra ca și colaborator sau cu timp parția și după finalizarea tezei 

să obțină un contract pe durată nedeterminată. Standard îndeplinit. 

 Dintre cei 23 de absolvenți ai Școlii Doctorale în intervalul 2013-2017, 11 lucrează în 

mediul academic, raportul fiind de 0,5 (Tabel 13), deci standardul este îndeplinit. 
   

 

 

 

 

 

http://www.ssci-thomsonreuttters.org/
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Tabel 13 

Nume absolvent studii doctorale Statut profesional la înmatriculare/absolvire 

 Venig-Ungur Adelina Angajat/Angajat 

 Helvig Robert Claudiu Angajat/Angajat 

 Koloszi Lucia Angajat/Angajat 

 Șipoș - Gug Sebastian Angajat/Angajat 

 Titieni (Hatos) Roxana Angajat/Angajat 

 Stanciu Dorică Angajat/Angajat 

 Şprinţar (Andreescu) 

Nicoleta-Alina 

Angajat în mediul academic/Angajat în mediul 

academic 

 Rugea (Fora)Andreea-

Florina 

Angajat/Angajat în mediul academic 

 Copil Crina-Angela Angajat/Angajat 

 Burtic Daniel Angajat/Angajat în mediul academic 

 Todoran (Borza) Adriana-

Florina 

Angajat/Angajat 

 Dodescu Anca Angajat/Angajat 

 Rangone Adalberto Angajat/Angajat 

 Săutiuț (Delcea) Lavinia 

Sidonia  

Angajat/Angajat 

 Felea Adrian Ioan  Angajat/Angajat 

 Barbu Ionel  Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Cosma Daniela  Angajat/Angajat 

 Rusu Sergiu  Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Precup (Simut) Ramona Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Cipleu (Chirila) Lavinia-

Florentina 

Angajat/Angajat 

 Borma Afrodita Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Nastase (Gal) Anisoara Angajat/Angajat 

 Caba Ștefan Angajat/Angajat 

 Bucur Cătălin-Adrian Angajat /Angajat  

 Pup (Martin) Anca Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Căvăşdan (Catana) Adina Angajat/Angajat 

 Păcală Anca Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 
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 Bâc Dorin-Paul Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Iancu Nicolaie Angajat/Angajat 

 Pop Mugurel Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Vancea Mariana Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Leuca Mirela-Florina Angajat/Angajat 

 Tripa Simona-Ştefania Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 Bădulescu Daniel-

Laurenţiu 

Angajat în mediul academic/Angajat în  mediul 

academic 

 

 

 

   B4. Activitatea financiară a organizației 

  

 La nivelul IOSUD-UO există reglementări specifice privind utilizarea fondurilor dedicate  

studiilor doctorale, din resurse proprii sau din alte surse de finanţare pentru cheltuieli privind 

salarizarea conducătorului de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare, cheltuieli pentru 

programul de pregătire suplimentară şi pentru activitatea de cercetare a studenţilor doctoranzi.  

Astfel în Procedura privind elaborarea și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli a UO 

se prevede că Directorii de Școală Doctorală au responsabilitatea de a participa la întocmirea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al școlii doctorale după structura prezentată în Procedură şi cu 

respectarea prevederilor acesteia.  

Școlile Doctorale îşi întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli în structura prezentată în 

procedură. Pentru fiecare domeniu de doctorat al Școală Doctorală se calculează venit oră 

convenţională utilizând aplicația Uniweb, pornind de la veniturile alocate Școală Doctorală de la 

buget și veniturile din taxele de școlarizare și alte taxe aferente Școală Doctorală, după ce s-a reținut 

regia, raportate la numărul total de ore convenționale ale fiecărui domeniu din școala doctorală. 

Cheltuielile școlilor doctorale se referă la: 

 cele de natură materială pentru programul de cercetare al  

i. studenților doctoranzi bugetați (astfel, pentru domeniile de finanțare D1, D2, 

respectiv D3, D4 ale studiilor doctorale se alocă o sumă de 4000, 7000, 

respectiv 9600 lei din grantul doctoral),  

ii. studenții doctoranzi cu taxă, unde, pentru toate domeniile D1-D4 se alocă 

sume în funcție de disponibilități 

 Cheltuieli cu deplasările, se planifică în funcție de necesarul domeniului școlii 

doctorale cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu încadrarea în bugetul 

alocat domeniului școlii doctorale; 

 Cheltuieli de natură salarială: 

i. aferente normelor de bază; 

ii. aferente posturilor vacante; 

iii. Alte cheltuieli de natură salarială aferente salariilor diferențiate acordate 

conducătorilor de doctorat; 

Documentele prin care se propune angajarea unor cheltuieli din bugetul școlilor doctorale se 
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semnează obligatoriu de către directorul de școală doctorală şi de către decan sau înlocuitorul 

acestuia. 

 Sub aspect financiar, bugetele de venituri gi cheltuieli ale școlii doctorale sunt gestionate de 

facultățile la care sunt arondate, conform Anexa 1 Regulament studii doctorale și postdoctorale.  

 Studiile universitare de doctorat se organizează, conform legislaţiei în vigoare la forma de 

învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvență redusă, pe locuri finanţate de la buget sau în regim de 

taxă. 

 Studentul doctorand, are dreptul să beneficieze (conform Anexei 1 Regulament studii 

doctorale și postdoctorale), de sprijin instituțional pentru a participa la conferinfe sau congrese 

gtiinfifice, ateliere de lucru, școli de vară ori iarnă și seminarii naționale și internaționale in 

domeniul de specializare în care și-a ales teza de doctorat - în limita fondurilor disponibile din 

grantul doctoral sau alte surse. 

 Studenții doctoranzi au beneficiat de finanțare din proiectul proiectul POS DRU “SOCERT. 

Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare”. Proiectul a fost derulat de Universitatea "Ştefan 

cel Mare" din Suceava, în parteneriat cu Institutul de Economie Naţională - Academia Română şi 

Universitatea din Oradea. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea programelor de studii 

doctorale şi cercetare postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre universităţi şi institute de 

cercetare, precum şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special prin acordarea de sprijin 

financiar pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii motivaţiei pentru 

dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de cercetător, inclusiv prin 

participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat). Proiectul se adresează unui grup 

ţintă format din 110 doctoranzi înmatriculaţi la doctorat în anii de studii 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014 şi din 55 cercetători postdoctorat care deţin titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România 

sau în străinătate, cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul de cercetări postdoctorale. 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, număr identificare contract POȘcoală 

DoctoralăRU/159/1.5/S/132406. ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” se 

înscrie în Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 - “Programe doctorale şi post-

doctorale în sprijinul cercetării”. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând 

cu 08.04.2014, iar bugetul maxim aprobat este de 10 970 713,00 Lei sau 2 525 602,70 Euro.  

 Doctoranzii admiși în cadrul acestui proiect pentru burse doctorale au fost (Anexa 24 

Decizia de admitere în proiect a doctoranzilor): Burtic Daniel, Copil Crina, Dodescu Anca, Mocan 

Călin, Mureșan Ionel, Rangone Adalberto, Rugea (Fora) Andreea, Stanciu Dorică, Șipoș-Gug 

Sebastian, Titieni (Hatos) Roxana, Todoran (Borza) Adriana, Chiriac Silviu, Ionescu (Sas) Mihaela, 

Venig-Ungur Adelina. 

 

 

 C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

   C 1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

 

 Școala Doctorală de Științe Economice își propune ca misiune generarea şi transferarea 

cunoașterii către societate prin: 

• formare academică, la cel înalt nivel de performanţă, a studentului doctorand cu scopul 

satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de 

forţă de muncă specializată a societăţii; 

• promovarea excelenței în procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de 

Anexe/Anexa%201%20Regulament%20studii%20doctorale%20si%20postdoctorale.pdf
Anexe/Anexa%201%20Regulament%20studii%20doctorale%20si%20postdoctorale.pdf
Anexe/Anexa%2024%20Decizie-doctoranzi%20SOCERT%202014.pdf
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cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesităţii de progres al acesteia.  

 Obiectivul strategic al Școlii doctorale de Științe Economice constă în îmbunătățirea calității 

studiilor doctorale pe care le gestionează, prin consolidarea domeniului(or) de doctorat (existente) 

dar și prin sprijinirea și promovarea a noi domenii de doctorat în cadrul acesteia. 

 Din obiectivul strategic derivă următoarele obiective: 

Ob1. optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate; 

Ob2. stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea 

de direcții de cercetare noi; 

Ob3. dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat; 

Ob4. internaționalizare și creșterea vizibilității Școlii doctorale de Științe Economice la nivel 

național și internațional; 

Ob5. asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant. 

Planul strategic al Școlii doctorale de Științe Economice este în consonanță cu planul 

strategic al CSUD. (https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat) 

Ședințele CSUD se desfășoară regulat sau ori de câte ori este nevoie, iar la finalul acestora 

membrii CSUD semnează procesul verbal al ședinței în care sunt consemnate hotărârile luate. 

Solicitările uzuale ale studenților doctoranzi sunt operaționalizate de către Secretariatul 

CSUD (eliberare adeverințe, cereri de schimbare titlu teză, conducător de doctorat etc) iar cele care 

nu pot fi soluționate de secretariat sunt discutate fie cu Directorul de școală doctorală fie în cadrul 

CSUD, iar dacă școala doctorală poate rezolva solicitarea, aceasta este soluționată, dacă nu, fie se 

comunică doctorandului motivul pentru care solicitarea nu poate fi satisfăcută, fie este îndrumat 

spre forurile competente. 

 La nivelul Universităţii din Oradea există proceduri de prevenire a fraudei academice şi de 

de rezolvare a situaţiilor de încărcare a eticii universitare, inclusiv pentru prevenirea şi controlul 

fraudelor majore, legate de plagiat şi fabricarea datelor. Astfel, în Regulamentul privind organizarea 

şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a programelor postdoctorale sunt stipulate în 

Cap.IV prevederi cu privire la asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat. 

Anexe\Regulament organizare studii doctorale.pdf 

De asemenea, unul din documentele directoare ale universităţii este Codul de etică şi 

deontologie universitară (Anexe\Codul de etica.pdf) în care reglementat ansamblul standardelor 

morale generale, responsabilităţile şi regulile practicii universitare obligatorii, care privesc 

activitatea şi conduita membrilor comunităţii academice în activitatea educaţională şi de cercetare. 

Aplicarea acestuia este asigurată de Comisia de Etică a Cercetării la Universitatea din Oradea 

(Anexe\Procedura de lucru a Comisiei de etica.doc). 

 Totodată pentru prevenirea şi controlul fraudelor legate de plagiat la nivelul IOSUD – 

Universitatea din Oradea, toate tezele de doctorat şi de abilitare sunt verificate de către un soft 

antiplagiat, care este în lista programelor recunoscute de CNATDCU şi utilizate la nivelul 

instituţiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat şi al Academiei 

Române, în vederea stabilirii gradului de similitudinie pentru lucrările ştiinţifice, în conformitate cu 

Ordinul MENCS nr.3485/24.03.2016. Anexe\Soft antiplagiat.pdf; Anexe\Aviz antiplagiat.docx 

 În art. 29 din Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice, se prevede că, 

conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate 

sau de etica profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 

170 din Legea nr. 1/2011.  

 Fiecare teză de doctorat depusă în vederea susținerii publice este verificată antiplagiat 

și i se întocmește un Raport de verificare antiplagiat (Anexa 1 Regulament studii doctorale și 

postdoctorale). De asemenea, doctorandul completează la depunerea tezei de doctorat, 

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea tezei de doctorat, formular ce este 

anexă la  Regulamentul studii doctorale și postdoctorale. Standard îndeplinit. 

 

../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Regulament%20organizare%20studii%20doctorale.pdf
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Codul%20de%20etica.pdf
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Procedura%20de%20lucru%20a%20Comisiei%20de%20etica.doc
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Soft%20antiplagiat.pdf
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Aviz%20antiplagiat.docx
Anexe/Anexa%201%20Regulament%20studii%20doctorale%20si%20postdoctorale.pdf
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  C 2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a 
activităților desfășurate 

 

Una din procedurile de sistem ale Universității din Oradea este Procedura de Sistem privind 

iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. 

SEAQ_PS_PrMA_01 - Procedură de sistem privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii, care se aplică la toate structurile academice din Universitatea 
din Oradea (UO), responsabile cu iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii.  

La nivel IOSUD-UO există mecanisme de colectare a feedbackului din partea 

conducătorilor de doctorat, a studenţilor-doctoranzi şi a personalului academic şi 

administrativ implicat în şcoala doctorală. Standard îndeplinit. 

    C 3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor 
învățării (pregătirii doctorale) 

 

În ce priveşte evaluarea rezultatelor pregătirii doctorale, la nivelul IOSUD-UO există 

SEAQ-PE-Școală Doctorală-U.01 - Procedura pentru evaluarea studentilor-doctoranzi în care se 

prevăd explicit modul de aplicare al reglementdrilor naționale și al Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale la 

nivelul IUSUD UO și care facilitează evaluarea unitară și obiectivă a studentilor-doctoranzi. 

Această procedură reglementează documentele care atestă: 

 admiterea candidatului la studiile universitare de doctorat,  

 parcurgerea programului de studiu de către doctorand,  

 raportările referitoare la publicațiile și participările la manifestări științifice ale 

studenților-doctoranzi, inclusiv respectarea cerințelor de includere a afilierii 

instituționale la școala doctorală, respectiv  

 transparenţa informaţiilor referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat. 

Pentru susţinerea proiectului/rapoartelor, studenţii-doctoranzi întocmesc o cerere ce este 

avizată de secretariatul studiilor universitare de doctorat, aviz care certifică îndeplinirea obligaţiilor 

profesionale şi administrative. După aprobarea cererii de către Directorul Şcolii doctorale, 

studentul-doctorand se poate prezenta la susţinerea activităţii.  

Fiecare conducător de doctorat are obligația de a urmări ca în publicațiile și participările 

doctoranzilor la manifestări științifice, aceștia să respecte cerința de includere a afilierii 

instituționale la școala doctorală. 

Precizăm că la nivelul Școlii doctorale de Științe Economice nu au existat iregularități în 

documentarea parcurgerii programului de studii de doctorat de către fiecare student-doctorand și 

nici în ceea ce privește transparența informațiilor referitoare la susținerea publică a tezelor de 

doctorat. 

Rezultatele obţinute de studentul-doctorand pe parcursul şcolarizării sunt înscrise în 

Programul individual de pregătire şi în Registrul Matricol. Anexe\Program de pregatire 

individuala.docx 

    C 4. Proceduri de evaluare periodică a corpului profesoral 

 

Există la nivelul Universităţii din Oradea SEAQ-PE-U.02 - Procedura pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu care stipulează modalitatea de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic pentru activităţile 

desfășurate în cadrul UO, conform standardelor stabilite în prezenta procedură, ierarhizarea cadrelor 

http://www.uoradea.ro/display12735
http://www.uoradea.ro/display12735
https://www.uoradea.ro/display10319
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Program%20de%20pregatire%20individuala.docx
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Program%20de%20pregatire%20individuala.docx
http://www.uoradea.ro/display7617
http://www.uoradea.ro/display7617


32 

 

didactice, grupate pe gradele didactice, în funcţie de performanţe și care reglementează modalitatea 

de acordare a unui nivel de salarizare diferenţiat în funcţie de nivelul de performanţă al cadrului 

didactic. 

Totodată la nivelul IOSUD-UO în Regulamentul privind acordarea și revocarea calității de 

membru al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD - UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Art4. al.1. 

lit. g se prevede că atunci când un cadru didactic/cercetator titular, conducător de doctorat/care a 

obținut atestatul de abilitare solicită să i se acorde calitatea de membru al unei Școli Doctorale din 

cadru I.O.S.U.D. – Universitatea din Oradea,  va depune la Registratura Universităţii, în atenţia 

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), dosarul de afiliere, care va conține și 

documente care să justifice îndeplinirea standardelor minimale de performanță științifică stabilite de 

Școala Doctorală care gestionează domeniul de doctorat vizat de candidat și alte documente 

prevăzute în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare propriu Școală Doctorală, 

referitoare la acordarea calității de membru al școlii doctorale, specifice domeniului de doctorat pe 

care îl gestionează, necesare verificării îndeplinirii standardelor minimale de performanță științifică. 

    C 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 

 La nivelul universităţii şi al IOSUD există implementată (interfaţa pentru studenţi este 

disponibilă la adresa https://studinfo.uoradea.ro/Anexe\Studinfo.bmp), platforma Uniweb 

(https://uniweb.uoradea.ro) Anexe\uniweb.uoradea.ro.bmp care asigură modulul de gestiune şi 

informatizare a evidenţei studenţilor inclusiv a studenţilor-doctoranzi. 

IOSUD asigură tuturor studenților-doctoranzi acces gratuit la un set de baze de date 

academice relevante din cadrul programului Anelis Plus. Toți studenții doctoranzi au adresă de mail 

la Univestitatea din Oradea (prenumenume@csud.uoradea.ro) 

IOSUD asigură tuturor studenților-doctoranzi acces gratuit la laboratoarele de cercetare 

științifică din cadrul său, conform unei planificări rezonabile a activității. 

     C 6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calității 

La nivelul UO există baze de date actualizate sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii precum şi proceduri de control extern privind funcţionarea şi actualizarea bazei de date 

referitoare la asigurarea internă a calităţii. 

La nivelul IOSUD-UO este în implementare un sistem informatic, care să ușureze munca 

Secretariatului CSUD, dar și a conducătorilor de doctorat, sistem specializat pe parcursul curricular 

al studentului doctorand (de la admitere până la susținerea tezei de doctorat). 

      C 7. Transparența informațiilor de interes public 

 

 Pe website-ul IOSUD sunt  publicate informaţiile legate de acest indicator: 

 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat (https://www.uoradea.ro/display13979)(http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-

content/uploads/2011/05/Metodologie-admitere-doctorat-2016-Economie.pdf);  

  informaţii privind modul de organizare  şi desfăşurare a programelor doctorale (Anexa 4 

Regulamentul SDSE)(http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-

content/uploads/2011/05/REGULAMENT-SDSE.pdf ); 

 informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare (Anexa 23 Planuri de 

invatamant-vor fi actualizate pentru anul 2018-

2019)(http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2010/11/SDSE-

Oferta_discipline_2017.pdf ); 

 informaţii privind modul de finanţare a studiilor (Taxe, 

Burse)(https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat ); 

https://studinfo.uoradea.ro/
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/Studinfo.bmp
https://uniweb.uoradea.ro/
../RAE%20SD/D:/Viorica%20SZ/Acreditari%20Scoli%20Doctorale/RAE_cf%20OMEN%203353_2018/Anexe/uniweb.uoradea.ro.bmp
https://www.uoradea.ro/display13979
Anexe/Anexa%204%20Regulamentul%20SDSE.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2011/05/REGULAMENT-SDSE.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2011/05/REGULAMENT-SDSE.pdf
Anexe/Anexa%2023%20Plan%20de%20inv%20SD%202018-2019.rar
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2010/11/SDSE-Oferta_discipline_2017.pdf
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 modelul contractului-cadru de studii doctorale (Contract de studii pentru anul I, an 

universitar 2017-2018) (https://www.uoradea.ro/display14696 ); 

 informaţii privind conducătorii de doctorat ( CV-urile şi lista contribuţiilor ştiinţifice), lista 

studenţilor-doctoranzi pe care îi coordonează, cei pe care i-a coordonat, titlurile tezelor şi 

modul de finalizare a studiilor (http://steconomiceuoradea.ro/wp/2011/01/08/conducatori-

de-doctorat/ ); 

 informaţii privind membrii comisiilor de îndrumare a doctoranzilor 

(https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat ); 

 informaţii privind tezele de doctorat;  

  informaţii privind doctoratul european şi doctoratul în cotutelă (Acord de studii doctorale în 

cotutelă) (https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat ); 

 rezumatul tezelor de doctorat ce urmează a fi susţinute public, locul, data şi ora susţinerii 

sunt postate pe site-ul IOSUD UO cu cel puţin 20 de zile înainte 

(https://www.uoradea.ro/Sustineri+publice+ale+tezelor+de+doctorat%2C+conform+HG134

+din+2016?structure=7 ); 

 adresele electronice la care pot fi accesate tezele de doctorat susţinute public, în 

conformitate cu prevederile art. 66 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare. Un exemplar 

din tezele de doctorat susținute este transmis la Biblioteca Universității fiind disponibil 

pentru împrumut la sala de lectură. 

 Anual, la nivelul IOSUD-UO se urmărește actualizarea prezentării programelor doctorale în 

platforma Study in Romania unde apar toate cele 12 domenii de doctorat. 

(https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php).  

Hotărârile CSUD sunt transparente, fiind făcute publice pe site-ul universității 

(https://www.uoradea.ro/Hot%C4%83r%C3%A2ri+CSUD?structure=7 ). 

Toate informațiile privind parcurgerea programului de doctorat, începând cu admiterea și 

până la obținerea titlului de doctor, sunt furnizate studenților-doctoranzi atât prin compartimentul de 

secretariat al IOSUD cât și prin afișare pe site, formularele aferente putând fi găsite la adresa 

(https://www.uoradea.ro/tiki-index.php?page_ref_id=394 ). 

        C 8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, 
conform legii  

La nivelul IOSUD-UO există şi se aplică metodologii de evaluare internă precum şi 

mecanisme de evaluare şi control privind asigurarea funcţionalităţii structurilor de asigurare a 

calităţii educaţiei, conform legii.  

Activitatea Școlii Doctorale de Științe Economice este reflectată în rapoartele de calitate de 

la nivelul Facultății de Științe Economice. În cadrul acestor rapoarte sunt documentate și 

mecanismele de soluționare a situațiilor excepționale, inclusiv a cazurilor de încălcare a eticii 

universitare – nu au fost cazuri. La nivelul IOSUD există și se aplică un cod de etică ce 

sancționează încălcarea eticii cercetării științifice (Codul de etică, componența comisiei, rapoarte de 

activitate: http://www.uoradea.ro/Comisia+de+Etica ). La nivelul școlilor doctorale există 

mecanisme de prevenire a plagiatului și a încălcării eticii cercetării (Procedura Școlii Doctorale de 

Științe Economice, Anexa Soft antiplagiat ). Totodată, studentul-doctorand își asumă în mod expres, 

autenticitatea și originalitatea tezei de doctorat, iar conducătorul de doctorat își asumă explicit 

îndeplinirea diligențelor privind verificarea îndeplinirii criteriului de autenticitate și originalitate a 

tezei de doctorat coordinate (Declarație de autenticitate a tezei de doctorat). 

De asemenea la nivel de IOSUD-UO în anul 2016 s-a întocmit Raportul de autoevaluare 

IOSUD Universitatea din Oradea iulie 2016, în care este inclus și Fișele de autoevaluare a 

domeniului de doctorat Economie. 

https://www.uoradea.ro/display14696
http://steconomiceuoradea.ro/wp/2011/01/08/conducatori-de-doctorat/
http://steconomiceuoradea.ro/wp/2011/01/08/conducatori-de-doctorat/
https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat
https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat
https://www.uoradea.ro/Sustineri+publice+ale+tezelor+de+doctorat%2C+conform+HG134+din+2016?structure=7
https://www.uoradea.ro/Sustineri+publice+ale+tezelor+de+doctorat%2C+conform+HG134+din+2016?structure=7
https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php
https://www.uoradea.ro/Hotărâri+CSUD?structure=7
https://www.uoradea.ro/tiki-index.php?page_ref_id=394
http://www.uoradea.ro/Comisia+de+Etica
https://www.uoradea.ro/display14703
http://www.uoradea.ro/display10869
http://www.uoradea.ro/display10869
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La Universitatea din Oradea Directorul CSUD prezintă anual un Raport asupra studiilor de 

doctorat. Acesta este aprobat de CSUD și făcut public prin afișare pe site 

(https://www.uoradea.ro/Rapoarte+anuale+studii+doctorat?structure=7 ). 

          C 9. Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare  

 Toți studenții-doctoranzi sunt înscriși în Registrul Matricol unic. Raportările referitoare la 

școala doctorală sunt încărcate pe Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru 

învășământul superior (ANS) cu exactitate și la termenele stabilite la nivel național.  

Universitatea din Oradea a înscris date pe Platforma ANS - Platforma nationala de colectare a 

datelor statistice pentru invatamantul superior, asa cum se vede în prit screen-ul de mai jos. 
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