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1. INFORMAȚII GENERALE
1.1 Cadrul juridic de organizare și funcționare a instituției de învățământ superior
Universitatea ”Valahia” din Târgoviște (UVT) este continuatoarea tradiției primei instituții de
învățământ superior din Muntenia, “Schola Graeca et Latina” (1646 - 1652), înființată în timpul
domnitorului Matei Basarab. Leagăn al culturii și spiritualității românești, orașul Târgoviște a găzduit,
încă din acea perioadă, un nucleu activ de dezvoltare a învățământului umanist și tipografia din cadrul
Mitropoliei, unde au fost tipărite primele lucrări în limba română, dar și faimoasa „Îndreptare a legii”,
unul dintre primele coduri de legi din Europa redactate într-o limbă națională. Îndelungata tradiție
culturală a municipiului Târgoviște a fost animată prin crearea și dezvoltarea UVT, instituție de
prestigiu, cu vocație europeană, care-și pune amprenta asupra vieții economice, sociale, politice și
religioase din fosta capitală a Țării Românești.
Învățământul superior la Târgoviște s-a desfășurat încă din anul 1991 în cadrul Colegiului
Universitar Tehnic și Economic. Prin Hotărârea Guvernului României nr. 288/1992 (Anexa 1.01), a
fost înființată Universitatea Târgoviște ca instituție de învățământ superior de stat, având în structura sa
două facultăți: Facultatea de Științe Tehnice și Tehnologice și respectiv Facultatea de Științe Economice
și Umaniste, totalizând patrusprezece specializări și 700 de studenți. Prin Hotărârea Guvernului
României HG nr. 458/1994 (Anexa 1.02) denumirea a fost schimbată în Universitatea „Valachia” din
Târgoviște, iar din anul 2002, conform HG nr. 410/2002 (Anexa 1.03) instituția poartă numele de
Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
Structura actuală a UVT este reglementată prin Hotărârea Guvernului României nr. 692 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2020 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de
învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, respectiv prin Hotărârea Guvernului României
nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul
maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 (Anexa 1.04).
În prezent, structura UVT cuprinde zece facultăți, Departamentul de Pregătire a Personalului
Didactic (DPPD), Departamentul de Învățământ la Distanță și Formare Continuă (DIDFC),
Departamentul de Studii în Limbi Străine (DSLS) și Școala Doctorală care contribuie nemijlocit la
realizarea misiunii sale (Anexa 1.05).
UVT este singura universitate din orașul Târgoviște, județul Dâmbovița, situat în regiunea Sud
Muntenia. În regiunea Sud Muntenia, formată din șapte județe, există trei universități de stat (UVT,
Universitatea din Pitești, Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești) și o universitate particulară
Universitatea „Constantin Brâncoveanu din Pitești. UVT este singura universitate de stat din regiune
care are un centru teritorial în zona de sud a regiunii, în municipiul Alexandria, unde funcționează
Facultatea de Științe și Inginerie.
1.1.1 Misiune, valori și obiective strategice
Misiunea UVT este didactică și de cercetare științifică, dar cuprinde și o dimensiune socială
și culturală (Anexa 1.06). Astfel, Universitatea „Valahia” din Târgoviște își asumă misiunea de a
genera, tezauriza și transfera cunoaștere către societate prin:
a)

organizarea studiilor de licență, masterat, doctorat și studii postuniversitare pentru
formarea de specialiști de înaltă calificare, pentru învățământ, știință, tehnică, economie,
administrație publică, teologie, activități socio-culturale și juridice și prin educația
permanentă a adulților, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a
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individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic și cultural;
b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și
colectivă în domeniile educației, dreptului, teologiei, științelor, științelor economice și
administrative, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin asigurarea
performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și prin valorificarea și diseminarea
rezultatelor acestora în scopul creșterii competitivității zonei de sud-est a țării și al
îmbunătățirii condițiilor de viață;
c) implicarea activă în dezvoltarea locală, regională, națională și europeană sustenabilă,
din punct de vedere social, economic și cultural, prin promovarea valorilor culturale
universale, în acord cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere.
Ca universitate sustenabilă, UVT creează, prin educație, omul conștient de schimbările necesare
unui nou mod de viață, care acționează asupra mediului economic, social, cultural și informațional
pentru a crea o societate umană capabilă să se dezvolte pe termen lung. Dovedind deschiderea sa spre
lume, UVT se implică în realizarea unei Europe multiculturale și contribuie la afirmarea valorilor sale
umaniste și democratice.
Pentru realizarea misiunii asumate de către UVT, planul strategic pentru perioada 2020-2024
(Anexa 1.07a) include obiectivele strategice, acțiunile specifice și indicatorii de măsurare a
performanței pentru următoarele domenii prioritare: învățământ; cercetare științifică și creație
universitară; dezvoltare instituțională; studenți; relații internaționale. Anual sunt elaborate planurile
operaționale (Anexa 1.07b).
Valori. Orice individ trebuie să aibă posibilitatea de a se instrui la nivel superior în concordanță
cu nevoile sale. Ca universitate aparținând Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA),
UVT promovează valori de bază precum: excelența și sustenabilitatea proceselor; libertatea de
gândire și exprimare; inovare și dinamism în învățământ, cercetare și creație artistică; dreptatea și
echitatea; meritul și profesionalismul; onestitatea și corectitudinea; respectul, toleranța și
nondiscriminarea; transparența și responsabilitatea.
Obiectivele strategice ale UVT sunt:
a) în domeniul educațional:
OS 1: Consolidarea culturii calității academice în universitate;
OS 2: Promovarea unei politici instituționale de stimulare a performanței, a originalității și
creativității tuturor membrilor comunității academice.
b) în activitatea de cercetare științifică:
OS 1 - Poziționarea universității într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a
universităților și plasarea pe poziții fruntașe a programelor de studii din oferta educațională a UVT în
procesul de ierarhizare a programelor de studiu din România.
c) referitor la studenți:
OS 1: Implicarea și consultarea studenților în procesul de decizie la toate nivelurile ierarhice
instituționale;
OS 2: Dezvoltarea și diversificarea serviciilor pentru studenți
d) în activitatea de cooperare națională și internațională:
OS 1: Dezvoltarea cooperării la nivel național;
OS 2: Internaționalizarea universității.
e) în activitatea de management administrativ:
OS 1: Perfecționarea managementului capitalului uman prin asigurarea unui proces transparent,
bazat pe criterii de performanță, de promovare a cadrelor didactice, cercetătorilor și personalului
didactic-auxiliar și administrativ;
OS 2: Continuarea demersurilor de construire și dotare a campusurilor universitare din
Târgoviște și Alexandria
OS 3: Elaborarea unei strategii de marketing și a instrumentelor care permit universității să
comunice în mod eficient cu instituții și asociații de învățământ superior și de cercetare relevante.
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Promovarea antreprenoriatului și a serviciilor educaționale în domeniu
La nivelul UVT se aplică propriul Cod de etică și deontologie profesională, elaborat în
conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 (Anexa 1.08). Pentru aplicarea prevederilor
acestui cod, în universitate a fost înființată Comisia de etică, ai cărei membri au fost validați de senatul
universității (Anexa 1.09a) (Hotărârea Senatului UVT nr. 17C/26.10.2020) (Anexa 1.09b). Această
comisie funcționează pe baza Regulamentului Comisiei de Etică al UVT (aprobat de Senatul universitar)
care dispune de practici și mecanisme clare pentru aplicarea codului și prevede modalități de control a
aplicării acestuia (Anexa 1.10).
Carta UVT, aprobată de Senatul universitar, este documentul care reglementează viața
comunității universitare și care specifică drepturile și obligațiile angajaților, precum și normele de
funcționare a universității (Anexa 1.06).
De asemenea, în cadrul UVT funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
(CEAC) (Anexa 1.11a), asistată de Biroul evaluarea și asigurarea calității (BEAC) (Anexa 1.11b), care
promovează în cadrul instituției o cultură a calității (Anexa 1.12), pe baza codului de asigurare a calității
(Anexa 1.13). La nivelul instituției de învățământ superior există practici de audit intern pentru
principalele domenii de activitate, pentru a se asigura că angajamentele asumate instituțional sunt
respectate riguros, în condiții de transparență publică (Anexa 1.14).
1.1.2 Conducerea instituției, structuri manageriale
Structurile de conducere academică din UVT sunt următoarele:
• senatul universitar și consiliul de administrație (CA), la nivelul universității;
• consiliul facultății;
• consiliul departamentului.
Funcțiile de conducere academică din UVT sunt următoarele:
• rectorul, prorectorii, la nivelul universității;
• decanul, prodecanii, la nivelul facultății;
• directorul de departament la nivelul departamentului.
Senatul UVT este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității (Anexa 1.15a).
Atribuțiile acestuia sunt prevăzute în Carta universitară. Activitatea Senatului se desfășoară în plen și
pe comisii de specialitate, conduse de președinți (Anexa 1.15b).
Consiliul de administrație al UVT este format din rector, prorectori, decani, directorul general
administrativ și un reprezentant al studenților (Anexa 1.16). Consiliul de administrație este condus de
rectorul universității. Atribuțiile CA sunt prevăzute în Carta universitară și în regulamentul propriu de
organizare și funcționare.
Rectorul reprezintă legal UVT în relațiile cu terții, realizează conducerea executivă a UVT și
exercită calitatea de ordonator de credite.
Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității fiind numit de către rector
pe baza consultării senatului universitar.
Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD) reprezintă structura de conducere a IOSUD
(Anexa 1.17a). Atribuțiile acestuia sunt prevăzute în Carta universitară (Anexa 1.06) și în regulamentul
propriu de organizare și funcționare (Anexa 1.17b).
Colaborarea dintre structurile academice și ICSTM se realizează prin desfășurarea activității de
cercetare a personalului didactic în cadrul centrelor de cercetare din structura ICSTM. Componența
institutului cuprinde 15 centre de cercetare, în care își desfășoară activitatea peste 200 de cadre
didactice, 21 de cercetători, precum si doctoranzii universității.
Directorul general administrativ asigură conducerea întregii structuri administrative a
universității (Anexa 1.05).
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1.2 Capacitatea instituțională a IOSUD - Universitatea „Valahia” din Târgoviște
1.2.1 Cadrul juridic de organizare și structura IOSUD - Universitatea „Valahia” din
Târgoviște
Universitatea „Valahia” din Târgoviște (UVT) este acreditată de către M.E.C.S. ca Instituție
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) (Anexa 1.06), structură aflată sub
conducerea Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Studiile universitare de
doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul
8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor.
IOSUD-UVT, este înființată prin Hotărârea Senatului UVT nr. 105D din 9 martie 2012
(Anexa 1.18), fiind organizată și funcționând ca structură distinctă în cadrul UVT, fără personalitate
juridică, în baza următoarelor acte normative:
- Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011,
- Carta UVT,
- Regulamentele UVT și regulamentele proprii ale IOSUD.
Universitatea "Valahia" din Târgoviște este instituția care reprezintă legal IOSUD-UVT,
conducătorul acesteia fiind rectorul universității. Modul de organizare și funcționarea a IOSUD-UVT
este prezentat în “Regulamentul de organizare și funcționare al IOSUD” (Anexa 1.17b), disponibil pe
site-ul UVT, aprobat prin hotărârea Senatului nr. 47D / 31 ianuarie 2019. (Anexa 1.19).
În cadrul IOSUD-UVT funcționează două școli doctorale:
- Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste (numită în continuare SDSEU), cu
domeniile: Management, Contabilitate și Istorie.
- Școala Doctorală de Științe Inginerești (numită în continuare SDSI) , cu domeniile:
Inginerie electrică, Ingineria materialelor și Inginerie mecanică.
În cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste activează: cinci conducători de
doctorat în domeniul Contabilitate, șapte conducători științifici în domeniul Management, si
unsprezece conducători științifici în domeniul Istorie. În cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești
activează patru conducători de doctorat în domeniul Inginerie electrică, cinci conducători științifici
în domeniul Ingineria materialelor și trei conducători științifici în domeniul Inginerie mecanică.
În structura IOSUD - UVT, Școlile Doctorale au rang de departament și pot organiza centre sau
laboratoare de cercetare care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli in cadrul UVT, potrivit
prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) și art. 134 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.
Școala Doctorală este condusă de directorul Școlii Doctorale și de Consiliul Școlii Doctorale
(CSD). Directorul Școlii Doctorale este asimilat directorului de departament și are activitate
eminamente didactica și de cercetare. Toate deciziile manageriale luate de către directorul Școlii
Doctorale au ca scop perfecționarea activității didactice și de cercetare. CSD este asimilat consiliului
departamentului. Directorul Școlii Doctorale este numit de directorul CSUD și este membru de drept al
CSD și CSUD. Directorul Școlii Doctorale exercită competențe și îndeplinește atribuții decise de CSUD
sau stabilite de către Directorul CSUD, asigurând conducerea și administrarea operativă a Școlii
Doctorale.
Activitatea Școlilor Doctorale din cadrul UVT se desfășoară conform prevederilor legislației
specifice în vigoare: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. Regulamentul
instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat în UVT,
Regulamentul de organizare și funcționare a IOSUD, Regulamentul Școlii Doctorale de Științe
Inginerești, respectiv Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste a Universității
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Valahia din Târgoviște, au fost validate prin Hotărârea Senatului UVT nr. 47D din 31 ianuarie 2019
(Anexa 1.19).
1.2.2 Conducere și administrație la nivelul CSUD și IOSUD
La nivelul CSUD au fost elaborate o serie de documente care reglementează activitățile
IOSUD, printre care menționăm: Metodologia de desemnare a membrilor CSUD, Metodologia de
desfășurare a concursului public de ocupare a postului de director al CSUD al UVT, Metodologia
de alegere a directorului de Școala Doctorala si a membrilor CSD, Regulamentul de Organizare și
Funcționare al IOSUD, regulamentele Școlilor Doctorale, Regulamentul instituțional de organizare
si desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat in UVT, Metodologia organizării și
desfășurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, Metodologia organizării si
desfășurării procesului de obținere a atestatului de abilitare, Regulamentul instituțional de
organizare si desfășurare a procesului de abilitare pentru conducere de doctorat în UVT,
Metodologia privind autoevaluarea activității IOSUD etc.
Universitatea asigură un management transparent prin publicarea pe site-ul UVT a tuturor
acestor documente, dar și a hotărârilor CA, Hotărârilor Senatului UVT, a rapoartelor anuale privind
starea UVT, a rapoartelor anuale de evaluare internă privind calitatea educației, a rapoartelor anuale
privind cercetarea științifică, a rapoartelor comisiei de etică și deontologie profesională, a bugetelor
anuale de venituri și cheltuieli (Anexa 1.42), execuțiilor bugetare, colecției de regulamente
universitare etc.
1.2.3 Misiunea, obiectivele și nivelul de certificare a calității la nivelul IOSUD
Misiunea IOSUD este de a organiza învățământul doctoral în UVT în domeniile
fundamentale științe economice, științe umaniste și științe inginerești și de a asigura formarea și
dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața
muncii înalt calificată.
Obiectivele IOSUD sunt:
1) promovarea de proceduri și principii pentru garantarea calității în organizarea și
desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat;
2) asigurarea și organizarea de programe de cercetare pe teme de interes național și
internațional;
3) integrarea studenților-doctoranzi în proiecte de cercetare naționale și internaționale;
4) acumularea de cunoștințe și de aptitudini practice indispensabile pentru derularea
cercetării științifice performante prin organizarea și dezvoltarea unui proces formativ
specific și de calitate;
5) îndrumarea continuă a studenților-doctoranzi și consilierea în vederea publicării
rezultatelor originale ale cercetării lor;
6) sprijinirea participării studenților-doctoranzi la manifestări științifice de prestigiu și la
stagii de pregătire în universități din străinătate;
7) îndrumarea și consilierea studenților-doctoranzi în vederea elaborării și finalizării unor
teze de doctorat de înalt nivel științific;
8) organizarea de doctorate în cotutelă cu universități de prestigiu din țară și străinătate;
9) formarea de tineri cercetători în domeniile științe economice, științe umaniste și științe
inginerești;
10) formarea abilităților necesare elaborării și gestionării proiectelor de cercetare științifică;
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11) formarea spiritului critic care să permită evaluarea obiectivă a cercetărilor proprii și ale
celor efectuate de alți cercetători.
12) asigurarea unei bune selecții a candidaților.
În luna martie 2018, a fost aprobat de către Senatul UVT programul de audit intern, care se
realizează anual (Anexa 1.27b). Programul anual de auditare este parte a Raportului anual de evaluare
internă privind calitatea educației fiind aprobat odată cu acesta de către Senatul UVT. Metodele de
audit practicate au fost: verificarea și analiza documentelor și înregistrărilor, observarea proceselor,
intervievarea persoanelor auditate și colectarea unor dovezi obiective.
Au fost realizate audituri de sistem în cadrul structurilor UVT. Pentru observațiile reținute în
timpul auditului intern, au fost întocmite planuri de măsuri, în vederea ținerii sub control și rezolvării
acestora. Rapoartele de audit intern nu au conținut neconformități.
Procesul de audit intern s-a finalizat cu Analiza efectuată de către management a SMC în
UVT, din 9 noiembrie 2018. La această analiză au participat: președintele CEAC, președintele
comisiei de specialitate a Senatului universitar, decanii, coordonatorul Compartimentului evaluarea
și asigurarea calității, directorul general administrativ, directorii de departamente/direcții și
consultantul extern din cadrul S.C. EDGE CONSULT S.R.L.
Sistemul de management al calității din cadrul IOSUD include Metodologia de autoevaluare
a activității IOSUD (Anexa 1.20), elaborată de către CSUD și proceduri de evaluare a studenților
doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care sunt disponibile pe protalul web al universității și sunt
aplicate în mod sistematic. Sistemul de management al calității în UVT a fost evaluat în 2013 de către
EUA cu un raport pozitiv.
Auditul intern al sistemului de management al calității din cadrul IOSUD se realizează de
către auditorii interni, sub coordonarea Biroului de Evaluarea și Asigurarea Calității, pe baza
programului anual de audit, aprobat de către Senatul universitar.
Auditul extern al sistemului de management al calității s-a realizat, pe bază de contract, de
către AEROQ București, cu experți recunoscuți pe plan național și internațional. SMC este certificat
ISO 9001:2015. În data de 28 noiembrie 2019 s-a realizat auditul extern de supraveghere a SMC.
1.2.4 Capacitatea de a susține activitățile de cercetare științifică în cadrul IOSUD
UVT dispune de patrimoniul necesar desfășurării unui proces de învățământ de calitate, în
concordanță cu planurile de învățământ și numărul studenților săi. Universitatea derulează programe
de studiu de licență, de masterat și de doctorat. Pentru toate programele de studii, diferențiat pentru
formele de învățământ (cu frecvență și la distanță), se asigură spații proprii de învățământ și cercetare
care corespund specificului universității: săli de predare, laboratoare didactice, laboratoare și centre
de cercetare.
Pe lângă spațiile existente, UVT dispune de planuri de dezvoltare și de planuri de investiții
realiste. Conform bugetului previzionat periodic și a planului strategic, universitatea își propune să
construiască, să reabiliteze, să consolideze și să repare capital spațiile actuale, să doteze permanent
la standarde europene spațiile de învățământ și de cazare.
UVT dispune de un campus universitar modern, aflat într-un stadiu avansat de execuție, care
permite desfășurarea proceselor de învățământ și cercetare la standarde superioare. În campusul
universitar, in cadrul unui proiect POS-CCE cu finanțare nerambursabilă, a fost construit ICSTM,
având o valoare de 57.971.600 lei.
Activitatea de cercetare științifică dezvoltată și susținută de UVT reprezintă una din metodele
cele mai importante de formare a personalului didactic și de cercetare, de educare spre inovare a
studenților universității, indiferent de forma de studii.
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De aceea, o componentă centrală a strategiei de cercetare a UVT consideră integrarea
cercetării ca factor fundamental în pregătirea studenților, în a deveni eficienți și performanți într-o
societate bazată pe cunoaștere, precum și în pregătirea lor pentru un nivel de studiu superior.
Cercetarea științifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate
în ansamblu, cât și pentru fiecare cadru didactic și cercetător, în parte. Încă din 2012, a fost lansat un
program care vizează creșterea prestigiului și vizibilității UVT, prin invitarea lunară a personalităților
marcante ale culturii, științei și artei românești.
Centrele de cercetare (Anexa 1.21) elaborează un plan de cercetare internă, care cuprinde
temele de cercetare propuse sau aflate în derulare, echipa de cercetare, cu precizarea directorului sau
responsabilului de temă, modul de valorificare a rezultatelor.
Pentru monitorizarea și raportarea activității de cercetare, a fost elaborată platforma cercetării
științifice, centralizând activitatea fiecărui membru înscris în centrele de cercetare ale universității.
Platforma colectează întreaga producție științifică, respectând indicatorii de cercetare solicitați atât în
raportările activității de cercetare, cât și de standardele minimale pentru promovarea pe posturi
didactice și de cercetare.
Programarea cercetării ține cont de programul național și se realizează în acest cadru, luând
în calcul competitivitatea și valorificarea. Structura actuală a UVT, asemănătoare structurii multor
universități din străinătate, acoperă domenii științifice diverse (științe fundamentale, tehnic,
economic, teologie, drept) și asigură posibilitatea elaborării unor teme de cercetare inter-disciplinare,
la care își aduc contribuția cadre didactice din mai multe departamente de specialitate, specialiști din
universitate și din mediul socio-economic.
Programarea și realizarea cercetării sunt raportate la cadrul european și global, vizând
implicarea cadrelor didactice din UVT, în realizarea de proiecte finanțate din fondurile structurale
europene.
Realizarea cercetării
Structura actuală a UVT, asemănătoare structurii multor universități din străinătate, acoperă
domenii științifice diverse (științe fundamentale, tehnice, economice, teologie, drept) și asigură
posibilitatea elaborării unor teme de cercetare inter-disciplinare, la care își aduc contribuția cadre
didactice din mai multe departamente de specialitate, specialiști din universitate și din mediul socioeconomic.
Din punct de vedere managerial, logistic și instituțional, activitatea de cercetare este derulată
sub conducerea Consiliului cercetării științifice, prezidat de prorectorul cu activitatea de cercetare
științifică. Acest organism funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului cercetării științifice.
Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare și creație artistică coordonează activitatea
ICSTM, cu atribuțiuni în popularizarea oportunităților de finanțare, în elaborarea și urmărirea unor
documente (contracte, acte adiționale etc.) sau în evaluarea rezultatelor cercetării științifice. În cadrul
ICSTM, începând cu anul 2014, activitatea de cercetare este derulată sub conducerea Consiliului
științific.
ICSTM are un sediu propriu, construit la standarde europene, este condus de un director, un
director științific și dispune de dotare informatică, de cercetare. În cadrul ICSTM își desfășoară
activitatea științifică 17 centre de cercetare, evaluate si recunoscute la nivel instituțional.
Recunoașterea instituțională a avut ca fundament Metodologia de evaluare a activității de cercetare
în vederea recunoașterii instituționale a centrelor de cercetare (Anexa 1.22) propusă de Consiliul
cercetării științifice, aprobată de Consiliul de administrație și de Senatul UVT.
UVT a susținut procesul de recunoaștere instituțională a centrelor de cercetare și, de asemenea,
procesul de fuziune și colaborare interdisciplinară a acestora, ca necesitate clar demonstrată de creare
a unor poli de excelență în domenii de impact major pentru mediul socio-economic. Capacitatea de
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cercetare a instituției este evidențiată și prin posibilitățile oferite institutelor de cercetare,
cercetătorilor din țară și străinătate de a utiliza în colaborare, infrastructura modernă existentă în
cadrul ICSTM, prin platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System WWW.ERISS.GOV.RO).
Incepând cu anul 2015, UVT a devenit institutie-gazdă pentru Programul Marie Curie și a avut
loc o creștere a numărului bazelor de date accesibile cercetătorilor și doctoranzilor din cadrul
instituției: Thomson Reuters, Science Direct, Scopus, ProQuest.
Domeniile prioritare și fundamentale de cercetare sunt precizate în Procedura operațională
privind organizarea și evaluarea activității de cercetare în UVT. (Anexa 1.23)
Cercetarea științifică implică: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, cercetarea de
dezvoltare tehnologică, proiectarea de produse, servicii, tehnologii, sisteme de producție și
comercializare, consultanță, asistență tehnică, verificare de proiecte și expertizare tehnică,
tehnologică, managerială, financiar-contabilă, comercială, transfer tehnologic (prin formare continuă
și postuniversitară, vânzări de brevete de invenție, conferințe, expoziții, publicații).
În cadrul UVT, cercetarea se realizează individual sau în cadrul colectivelor de cercetare (din
centrele de cercetare, din departamente/facultăți/ICSTM). Resursele umane ale activității de cercetare
sunt cadrele didactice, personalul de cercetare, personalul didactic auxiliar, studenții, masteranzii și
doctoranzii.
Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a alege tematica de cercetare și instituțional,
pentru a susține viziunea UVT de a deveni pol de excelență în câteva domenii de cercetare. Sunt
susținute domeniile multidisciplinare reflectate în tendințele mondiale, europene și naționale
(Horizon 2020).
Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor
umane, materiale, precum și a resurselor financiare provenind din surse bugetare proprii și de
dezvoltare instituțională.
Începând din anul 2013, UVT participă la ranking-ul Universităților Sustenabile organizat de
UI GreenMetric Ranking of World University (http://greenmetric.ui.ac.id.), cu rezultatele prezentate
în tabelul 1.1.
Tabelul 1.1
Anul

Pozitia la nivel global/
Nr.total participanti

Web-site

2013
2014

73/272
109/361

http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/rankings-2013/
http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/rankings-2014/

2015

222/407

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2015/

2016

346/516

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2016/

2017

248/619

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2017/

2018

254/719

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2018/

2019

383/780

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/

2020

457/912

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/

În UVT există un climat și o cultură academică puternică, centrate pe cercetare, atestată de
numărul granturilor de cercetare, de publicații și de transfer cognitiv și tehnologic, prin consultanță,
parcuri științifice etc. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale,
granturilor câștigate prin competiție națională, contractelor obținute în cadrul Planului Național de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI), contractelor cu diverse companii din țară și contractelor
de cercetare internațională.
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Sistemul de management al calității pentru activitățile de cercetare din UVT este certificat de
către AEROQ București, conform SR ISO 9001:2015. UVT asigură din surse proprii finanțarea
participării cadrelor didactice la manifestări științifice naționale și internaționale.
Valorificarea cercetării
Valorificarea rezultatelor cercetării desfășurate în UVT s-a făcut în cadrul unor evenimente
științifice derulate în universitate, prin publicarea unui număr important de articole în reviste de
specialitate și în analele Universității „Valahia” din Târgoviște, indexate BDI, precum și prin
participarea cadrelor didactice din universitate și a doctoranzilor la conferințe științifice naționale și
internaționale.
Activitatea de cercetare este valorificată prin publicații didactice, publicații științifice, transfer
tehnologic și realizarea unor produse noi. Aprecierile rezultatelor cercetării efectuate de către
personalul UVT la nivel național și internațional rezultă din citările articolelor care au ca autori cadre
didactice din universitate, din creșterea cotării secțiunilor revistei științifice a universității, din
comisiile redacționale ale unor reviste de prestigiu, având ca referenți cadre didactice din universitate
și, nu în ultimul rând, din menționarea în baze de date internaționale.
Existența în cadrul universității a unui climat și a unei culturi academice de calitate, centrate
pe cercetare, este atestată în egală măsură de numărul articolelor publicate de cadrele didactice și
doctoranzii din cadrul UVT.
1.3. Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste - prezentare generală
1.3.1. Înființare, evoluție, structură
Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste (SDSEU) s-a înființat ca structură în
cadrul IOSUD-UVT, prin Hotărârea Senatului UVT nr. 105D din 9 martie 2012 (Anexa 1.18).
Universitatea „Valahia” din Târgoviște a dobândit calitatea de Instituție Organizatoare de
Doctorat (I.O.D.) prin Ordinul Ministrului și Cercetării nr. 4227/02.08.2001. Domeniul de doctorat
„Istorie” a fost primul înființat, prin transferul conducerii de doctorat a profesorului Marin
Carciumaru de la Universitatea din Craiova (calitate de conducător de doctorat obținută prin Ordinul
Ministrului Educației Naționale nr. 4741/21.10.1999) la Universitatea „Valahia" din Targoviste (prin
Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 4230/02.08.2001). Concomitent, au obținut calitatea
de conducători de doctorat la Universitatea „Valahia” din Targoviste profesorii Ionel Calafeteanu si
Ioan Opriș (prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4228/02.08.2001). Dezvoltarea acestei
forme superioare de pregătire a tinerilor istorici a venit ca urmare a apariției unei adevărate Școli de
arheologie preistorică, de istorie medievală, modernă și contemporană, gratie dinamicii deosebite a
Universității din acest oraș plin de istorie și încărcătură culturală și spirituală.
Pe lângă domeniul „Istorie”, în cadrul SDSEU în prezent sunt organizate programe de studii
universitare de doctorat în domeniile „Management” și „Contabilitate”.
În cadrul programului de pregătire avansată, oferta educațională a SDSEU cuprinde cursurile
comune celor trei domenii, respectiv „Metodologia cercetării științifice” și „Etică si integritate
academică”, precum și următoarele cursuri:
• Pentru domeniul Management: Comunicare managerială; Concepte, metode și tehnici de
management utilizate în sistemele de management moderne; Metode econometrice si
statistice utilizate in cercetarea științifică; Managementul informațiilor.
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•

Pentru domeniul Contabilitate: Tehnici si instrumente informatizate de cercetare, aplicate in
contabilitate; Contabilitatea managerială informatizată a firmei; Analiza si gestiunea
costurilor; Modelarea econometrică.
• Pentru domeniul Istorie: Scrierea academică: aplicații în domeniul istoriei și arheologiei;
Metode calitative și cantitative de cercetare a istoriei; Teorie și metodă în cercetarea istorică
și arheologică contemporană; Metode de studiu, conservare și valorificare a patrimoniului.
SDSEU urmează misiunea de cercetare a IOSUD și se aliniază la obiectivele acestuia din urmă,
respectiv in domeniul sistemului de management al calității, al educației / formării continue, al
activităților de cercetare științifică și in domeniul cooperării naționale și internaționale.
1.3.2 Măsuri specifice de managementul calității și nivelul de certificare a calității
Creșterea calității tuturor proceselor din universitate reprezintă obiectivul fundamental al
conducerii UVT, în domeniul asigurării calității. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, CA al UVT
asigură:
• alocarea resurselor umane, financiare și materiale necesare implementării și îmbunătățirii
continue a unui sistem de management eficace;
• analiza periodică a nivelului de dezvoltare a sistemului de management al calității, a
programelor de studii și a proceselor din universitate;
• diseminarea rezultatelor auditurilor și monitorizărilor realizate;
• propunerea măsurilor preventive și corective care se impun;
• evaluare impactului măsurilor adoptate.
La nivelul UVT este elaborată și se promovează o politică a calității (Anexa 1.12), care își
găsește corespondența în strategiile, obiectivele și măsurile de realizare prevăzute în planul strategic.
Politica privind asigurarea calității este îmbunătățită anual, pe baza analizei de management, a
auditurilor interne și externe. Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu prevederi și
termene concrete. Pentru atingerea obiectivelor strategice privind calitatea, UVT continuă demersul
pentru îmbunătățirea sistemului de asigurare și evaluare a calității prin crearea de noi instrumente și
utilizarea lor eficientă la nivelul fiecărui program de studiu, la nivelul structurilor universității și la
nivel instituțional. La nivelul IOSUD este elaborat și implementat un program anual de asigurare a
calității cu obiective care concură la atingerea obiectivelor stabilite la nivel instituțional. Sistemul de
obiective în domeniul calității vizează cu prioritate domeniile: managementul calității,
educație/formare continuă, cercetare științifică și creație universitară, cooperare națională și
internațională. Pentru fiecare obiectiv sunt specificate acțiunile, termenele, responsabilitățile,
indicatorii de performanță și resursele. Sistemul de obiective în domeniul calității stabilite la nivelul
IOSUD este revizuit anual (Anexa 1.24).
In vederea evaluării gradului de realizare a obiectivelor propuse, în fiecare an universitar, se
întocmește Raportul privind analiza SMC la nivelul IOSUD. Gradul de realizare a obiectivelor
propuse se evaluează pe baza analizei indicatorilor de performanță. De asemenea, în cadrul
documentului se precizează realizările deosebite obținute și promovarea imaginii IOSUD (Anexa
1.25).
De asemenea, la nivelul IOSUD se stabilește programul anual de instruire în domeniul
calității. În cadrul documentului se evidențiază temele ce urmează a face obiectul instruirilor
prevăzute, perioada de desfășurare, participanții și responsabilii. (Anexa 1.26)
Auditul intern al sistemului de management al calității din cadrul IOSUD se desfășoară anual
și se efectuează de către auditorii interni, sub coordonarea Biroului de Evaluarea și Asigurarea
Calității, rezultatele fiind consemnate sub forma unui Raport (Anexa 1.27a). Auditul intern se
derulează pe baza programului anual aprobat de către Senatul universitar și a planului de audit (Anexa
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1.27b).
Politica privind calitatea, aplicată pe baza Codului de Asigurare a calității (Anexa 1.13) la
nivelul întregii instituții de învățământ superior și cercetare, demonstrează locul central al calității în
strategia universității și implicarea totală a managementului de la cel mai înalt nivel la realizarea
obiectivelor privind calitatea: dezvoltarea de structuri eficiente de tip LMD și formare continuă
compatibile celor din UE, excelența în cercetare, dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor
de învățare, a serviciilor sociale și a calității managementului instituțional.
Sistemul de management al calității din cadrul Școlii Doctorale include Metodologia de
autoevaluare a activității IOSUD (Anexa 1.20), elaborată de către CSUD și proceduri de evaluare a
studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care sunt disponibile pe site-ul universității și
sunt aplicate în mod sistematic. Sistemul de management al calității în UVT a fost evaluat în 2013 de
către EUA cu un raport pozitiv (Anexa 1.28).
Sistemul de management al calității la nivelul UVT este certificat ISO 9001:2015. Auditul
extern de supraveghere a SMC a avut loc în data de 19 noiembrie 2018, fiind efectuat de AEROQ
București, ca organism de certificare, cu experți recunoscuți pe plan național și internațional (Anexa
1.29).
1.3.3 Măsuri specifice de promovare a eticii și deontologiei profesionale
La nivel instituțional, în cadrul UVT se aplică prevederile Codului de etică și deontologie
profesională (Anexa 1.08). Pentru aplicarea prevederilor acestui Cod, a fost înființată Comisia de
etică a cărei activitate se desfășoară conform regulamentului propriu (Anexa 1.10); Comisia dispune
de practici și mecanisme clare pentru aplicarea Codului și prevede modalități de control a aplicării
acestuia.
Prevederile Cartei Universitare și ale Codului de etică și deontologie profesională sunt aduse
la cunoștința membrilor comunității universitare prin afișare pe site-ul universității. Universitatea,
prin Senatul universitar, controlează modul în care se respectă Codul de etică și deontologie
profesională și poate face dovada aplicării lui prin deciziile adoptate, ca urmare a propunerilor
comisiei de etică a universității și în conformitate cu procedurile și prevederile legale. Rezultatele
acestui control sunt făcute publice prin afișarea rapoartelor comisiei de etică pe site-ul universității
http://www.valahia.ro/ro/comisia-de-etica.
În evidențele operative ale comisiei de etică sunt înregistrate abaterile de la Codul de etică și
deontologie profesională și de la regulamentul intern, care stau la baza luării unor măsuri de prevenire
și eliminare a abaterilor respective. Abaterile mai puțin grave sunt discutate în particular cu fiecare
persoană, iar încălcările mai grave și măsurile luate,
în consecință, sunt publice
(http://www.valahia.ro/ro/comisia-de-etica).
UVT dispune de o procedură operațională privind verificarea antiplagiat, aprobată de Senatul
universitar (https://www.valahia.ro/images/documente/PO%2007.27-verificare-anti-plagiat.pdf) și
de abonament anual pentru sistemul sistemantiplagiat.ro, care este utilizat pentru identificarea
lucrărilor plagiate. Cadrele didactice universitare sau de cercetare din IOSUD au obligația de a
informa pe studenții-doctoranzi cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a
verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor deontologice, pe parcursul studiilor
universitare de doctorat. Școlile doctorale din cadrul IOSUD –UVT iau măsuri pentru prevenirea și
sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului
de etică și deontologie profesională al UVT.
1.3.4 Prezentarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul școlii doctorale
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Strategia UVT a urmărit organizarea multor centre de cercetare în cadrul ICSTM, în vederea
unui acces facil al doctoranzilor la aparatură și dotările specifice, precum și un contact permanent cu
cercetătorii și membrii acestor centre.
Prin studiile care se derulează în cadrul facilităților de cercetare din structura universității se
urmăresc obiective referitoare la:
- asigurarea unui răspuns eficient la oferta de cercetare și studii din partea autorităților
centrale și locale, a organismelor internaționale;
- integrarea cadrelor didactice și a cercetătorilor într-un colectiv științific european care să
creeze un spirit de cooperare, să asigure o mai mare eficacitate și acțiune, un interes
deosebit pentru confruntarea de idei și reflecție (cristalizarea și identificarea unei
comunități științifice internaționale);
- lansarea unor teme de reflecție și dialog pentru avansarea unor portofolii de cercetare
științifică în comun, prin asociere în cadrul unor consorții și parteneriate inter-universitare.
Spațiile de învățământ în care se desfășoară activitatea didactică și de cercetare se află în
proprietatea universității sau în folosință, în temeiul unor contracte de comodat. Situația spațiilor de
învățământ la nivelul universității este prezentată în Anexa 1.30.
Laboratoarele didactice și de cercetare dispun de echipamente și mijloace de funcționare
corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii științifice și cerințelor disciplinelor
obligatorii din planurile de învățământ, care au prevăzute, prin fișele disciplinelor, activități de
laborator, fiind comparabile cu cele utilizate în universitățile dezvoltate din Europa și cu bunele
practici internaționale.
UVT asigură permanent sursele financiare necesare desfășurării activităților didactice și de
cercetare. Dotarea sălilor de curs/seminar și a laboratoarelor didactice și de cercetare corespunde
stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii științifice și este comparabilă cu cea din universitățile
dezvoltate din Europa și cu bunele practici internaționale.
O componentă importantă a infrastructurii de cercetare existente la nivelul universității este
reprezentată de baza de documentare, la dispoziția studenților în mod gratuit, în cadrul bibliotecilor
și constituită din resursele accesibile în format clasic sau electronic. Bibliotecile universității dispun
pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din țară și străinătate și de
abonamente la principalele reviste de specialitate din țară și străinătate pentru fiecare disciplină care
definește un program de studiu. Fiecare bibliotecă asigură servicii timp de 12 ore zilnic, în două
schimburi (luni - vineri între orele 08.00 - 20.00, iar în sesiune și sâmbăta între orele 08.00-14.00) și
resurse de procurare a cărților și revistelor, în mai multe modalități de relaționare publică. Fiecare
bibliotecă deține un program informatizat (Softlink Liberty 3) de descriere bibliografică cu OPAC
online. Asigurarea resurselor de învățare este responsabilitatea universității, a facultăților, a
departamentelor și a fiecărui cadru didactic. La nivel instituțional, biblioteca asigură resursele pentru
învățare prin: achiziție de cursuri universitare și alte publicații, abonamente la reviste naționale și
internaționale precum și accesul la baze de date științifice, donații și împrumut inter bibliotecar
național și internațional, multiplicarea materialelor didactice în tipografie sau publicarea în editura
universității.
În cadrul UVT, raportul dintre resursele de învățare disponibile și studenți este astfel stabilit
încât fiecare student să aibă acces liber la orice resursă, conform obiectivelor și cerințelor programelor
de studiu. Biblioteca Universității oferă acces la Internet, Intranet, baze de date, precum și la softul
de bibliotecă Liberty 3 prin OPAC - bază de date proprie, pentru un număr semnificativ de studenți
doctoranzi. Numărul de manuale, tratate, crestomații, antologii, alte referințe bibliografice acoperă,
în mare parte, cerințele programelor de studii universitare de doctorat (Anexa 1.31 și tabelul 1.2).
Tabelul 1.2
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Nr.
crt.

Denumirea și amplasamentul
bibliotecilor din cadrul UVT

1. Bibliotecă - Secția Periodice corp J
Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35
2. Sediul Central - Str. Lt. Stancu
Ion, nr. 35
3. Biblioteca Facultății de Teologie
Ortodoxă și Științele Educației,
str. Lt. Stancu Ion, nr. 35
4. Biblioteca Tehnică, str. Aleea
Sinaia, nr. 13, Corp A, etaj 3
5. Biblioteca Facultăților de Științe
Economice, respectiv de Științe
Politice, Litere și Comunicare, str.
Aleea Sinaia, nr. 13, corp B, etaj 3
6. Biblioteca Facultății de Drept și
Științe Administrative, str. Aleea
Sinaia, nr. 13, corp B, etaj 3
7. Facultatea de Științe și Inginerie
Alexandria
8. Cămine studențești
9. Centre cercetare
TOTAL

Suprafață

Nr.
Nr. locuri în
publicații sala de lectură

Grad de
informatizare

75 m2

3173

10

2

475 m2

39350

100

11 + 1 server

425 m2

30473

100

5

26410

80

4

125 m2

16054

55

11

315 m2

13808

90

4

113 m2

5837

21

7

216 m2
1050 m2
2900 m2

135105

50
280
786

44 + 1 server

106 m2

Biblioteca UVT este localizată pe șapte amplasamente, însumând o suprafață desfășurată de
1634 m2, la care se adaugă spațiul de lectură al centrelor de cercetare și din căminele studențești (1266
m2), având un număr de 133470 de publicații (1 octombrie 2017); referitor la dotarea cu unități de
calcul, sunt 44 de stații de lucru plus serverul.
Biblioteca UVT are proceduri proprii de funcționare, iar calitatea serviciilor prestate a
cunoscut o îmbunătățire substanțială, atât ca rezultat al investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii
unor filiale cât și a permanentei creșteri a fondului de carte.
1.3.5 Eficacitatea educațională la nivelul SDSEU
Capacitatea de a susține învățarea în cadrul SDSEU
UVT dispune de o capacitate instituțională care permite o funcționare corespunzătoare a
acesteia și oferirea unor servicii educaționale de calitate ridicată. UVT are propria politică de recrutare
și admitere a studenților și o aplică în mod transparent și riguros, respectând principiul egalității de
șanse în privința tuturor candidaților, fără nicio discriminare.
Selecția candidaților aspiranți la statutul de student se face prin concurs de admitere.
Concursul de admitere în IOSUD-UVT se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare
și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat (Anexa 1.32) și respectiv
Metodologia de admitere a românilor de pretutindeni (Anexa 1.33) elaborate în conformitate cu
metodologia cadru a M.E.N.C.S. Informațiile referitoare la admitere precum și oferta educațională
sunt făcute publice pe site-ul UVT (http://www.valahia.ro/ro/admitere-ro), în presa locală și în
materiale publicitare (postere, pliante și ghidul candidatului). Prin aceste mijloace, viitorii studenți au
acces la informații cu cel puțin șase luni înainte de declanșarea procesului de admitere.
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UVT are o politică de informare a publicului asupra tuturor datelor relevante privind
admiterea, programele de studii și relația absolventului cu piața muncii. În acest sens, în UVT sunt
organizate evenimente publice pentru informare precum „Zilele porților deschise” și „Bursele
locurilor de muncă”.
Conținutul procesului de învățământ
Fiecare program de studiu/ specializare din cadrul UVT se bazează pe corespondența dintre
rezultatele în învățare, respectiv cercetare în cazul masteratului sau doctoratului, și calificarea
universitară. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include:
obiectivele generale și specifice ale programului; planul de învățământ cu ponderile disciplinelor
exprimate prin credite de studiu (ECTS) și cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de școlarizare;
fișele disciplinelor incluse în planul de învățământ, respectiv rezultatele în învățare exprimate în forma
competențelor cognitive, tehnice sau profesionale și afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină;
modul de examinare și evaluare la fiecare disciplină, ținând cont de rezultatele planificate; modul de
organizare și conținuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care certifică
asimilarea competențelor cognitive și profesionale care corespund calificării universitare. Calitatea
programelor studiilor universitare pentru fiecare domeniu de doctorat este asigurată, între altele, prin
conținutul planului de învățământ structurat atât pe discipline de cunoaștere avansată (impuse,
opționale sau facultative) parcurse în primul an de studiu și finalizate cu examen, cât și prin conținutul
disciplinelor pentru pregătirea complementară, respectiv activitatea de cercetare științifică din anul II
și III de studiu.
Fișele disciplinelor reflectă preocupărilor cadrelor didactice și ale structurilor de conducere la
nivelul Școlii Doctorale de a concentra demersul educațional asupra rezultatelor învățării. Cursurile
abordează aspecte teoretice și mai ales metodologice, dar se concentrează asupra aplicabilității acestora
în cadrul lucrărilor științifice redactate de studenții doctoranzi. Fișele disciplinelor cuprind, printre
altele, următoarele secțiuni: obiectivele disciplinei (obiectivul general al disciplinei și cele specifice),
conținuturile cursurilor și seminariilor, metodele și mijloacele de învățământ utilizate, o rubrică ce
vizează coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului și o secțiune
de evaluare. În cadrul fișelor disciplinelor sunt prevăzute în mod explicit competențele profesionale
și transversale (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) pe care studenții doctoranzi
trebuie să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline. Conținutul fișei disciplinei acoperă
toate cerințele menționate de acest indicator. Fișele disciplinelor sunt întocmite potrivit unui formular
normalizat în cadrul Sistemului Management al Calității.
Pentru disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate studenții
doctoranzi susțin examene în cadrul cărora se verifică cunoștințele dobândite. Planul de învățământ
prevede și trei Rapoarte de prezentare a progresului cercetării, care se încheie cu un colocviu susținut
în fața comisiei de îndrumare. Acestea permit monitorizarea strictă a progresului activității de cercetare
doctorală și adoptarea de măsuri de impulsionare sau corectare a parcursului doctoral, atunci când se
consideră a fi necesar.
CSD-SDSEU recomandă includerea publicațiilor studenților doctoranzi în cadrul rapoartelor de
progres, ceea ce permite comisiei de îndrumare sa analizeze evoluția doctorandului referitor la modul
de formulare a problemelor, formularea ipotezelor, capacitatea de analiză, mânuirea aparatului
matematic (dacă este cazul), redactare si prezentare.
Calitatea programului de studii universitare aferent domeniului de doctorat este asigurată,
între altele, prin conținutul planului de învățământ structurat atât pe discipline de cunoaștere avansată
(impuse, opționale sau facultative) parcurse în primul an de studiu și finalizate cu examen, cât și prin
conținutul disciplinelor pentru pregătirea complementară, respectiv activitatea de cercetare științifică
din anii al II-lea și al III-lea de studiu.
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Conținutul procesului de învățământ din cadrul IOSUD este reglementat de Regulamentul
instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat. (Anexa
1.34).
Rezultate obținute in cadrul activității de cercetare științifică
Activitatea de cercetare științifică dezvoltată și susținută de UVT reprezintă una dintre cele
mai importante metode de formare a personalului didactic și de cercetare, de educație spre inovare a
studenților universității indiferent de forma de studii. Astfel, în cadrul Planului strategic în vigoare
(Anexa 1.07a), integrarea cercetării este considerată ca o componentă centrală în procesul de
pregătire a studenților, atât ca viitoare resursă umană eficientă și performantă, capabilă de inserție pe
piața muncii într-o societate bazată pe cunoaștere, precum și în pregătirea lor pentru un nivel de studiu
superior.
Aprecierile rezultatelor cercetării efectuate de către personalul UVT la nivel național și
internațional rezultă și din citările articolelor care au ca autori doctoranzi, cercetători și cadre
didactice din universitate.
Pentru monitorizarea și raportarea activității de cercetare, a fost realizată platforma cercetării
științifice. Platforma colectează întreaga producție științifică, respectând indicatorii de cercetare
solicitați atât în raportările activității de cercetare cât și în standardele minimale pentru promovarea
pe posturi didactice și de cercetare.
Valorificarea rezultatelor cercetării desfășurate în cadrul SDSEU are loc în cadrul unor
evenimente științifice desfășurate în universitate, prin publicarea unui număr important de articole în
reviste de specialitate, inclusiv în cele două jurnale indexate BDI editate sub egida Facultății de Științe
Economice (Valahian Journal of Economic Studies - in limba engleză; Revue Valaque d’Etudes
Economiques - in limba franceză), precum și prin participarea doctoranzilor și a cadrelor didactice
ale Școlii Doctorale la conferințe științifice naționale și internaționale.
De asemenea, a devenit o tradiție „Simpozionul Cercetării”, manifestare la care au participat
și prezentat rezultate ale cercetării cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți. Rezultatele
activității de cercetare științifică sunt de altfel criterii de apreciere a activității atât a doctoranzilor, cât
și a tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților care își desfășoară activitatea în cadrul
instituției de învățământ superior.
1.4. Domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate
Domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate a fost înființat prin Ordinul MECT
nr. 5660/12.12.2005 (Anexa 1.35) și este unul din cele trei domenii de doctorat din cadrul SDSEU,
școală creată in 2012 prin reorganizarea Scolii Doctorale a UVT in IOSUD, in conformitate cu Legea
1/2011, conform Hotărârii Senatului UVT nr. 105D din 9 martie 2012 (Anexa 1.18). Dobândirea
calității de Instituție Organizatoare de Doctorat (I.O.D.) a fost posibilă prin obținerea calității de
conductori de doctorat a domnilor prof. univ. dr. Sorin BRICIU CONABIE, prof. univ. dr. Ion
CUCUI, prof. univ. dr. Ștefan POPA și prof. univ. dr. Nicolae TODEA (prin Ordinul Ministrului
Educației și Cercetării nr. 5658/12.12.2005) și prin transferul doamnei prof. univ. dr. Maria
NICULESCU de la Academia de Studii Economice din București la Universitatea „Valahia" din
Târgoviște (prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5665/12.12.2005). Ulterior, s-au afiliat
doamna prof. univ. dr. MAN Mariana și domnul prof. univ. dr. MUNTEANU Victor (prin Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării nr. 3292/26.02.2008) și doamna prof. univ. dr. VASILE Emilia,
conducător de doctorat (prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4292/09.06.2009). Chiar
dacă în timp o parte din conducătorii de doctorat au încetat colaborarea cu IOSUD-UVT (S. Briciu 2009, N. Todea - 2014, M. Man - 2015, M. Niculescu - 2017) în anul 2017 a obținut atestatul de
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abilitare și s-a afiliat SDSEU doamna prof. univ. dr. Ștefan Veronica (OMEN 5843/27.12.2017). Prin
urmare, domeniul funcționează în prezent cu un număr de 5 conducători de doctorat: CUCUI Ion,
POPA Ștefan, MUNTEANU Victor, VASILE Emilia și ȘTEFAN Veronica. La nivel național, studii
universitare de doctorat în domeniul Contabilitate mai sunt organizate în opt centre universitare
(www.doct.edu.ro), la nivelul: Academiei de Studii Economice din București, Universitatea 1
Decembrie 1918, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea
de Vest din Timișoara, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
1.4.1 Misiune și obiective
Decurgând din misiunea asumată la nivelul instituției de învățământ superior din care face
parte, SDSEU are o dublă misiune, didactică și de cercetare științifică.
Misiunea didactică vizează ca principale obiective: formarea doctoranzilor în scopul
dobândirii și perfecționării cunoștințelor și abilităților necesare cercetării in domeniul științelor
manageriale; dobândirea și perfecționarea competentelor doctoranzilor, în scopul elaborării și
gestionării proiectelor de cercetare științifică în domeniul Contabilitate; educarea doctoranzilor în
spiritul eticii cercetării științifice; formarea spiritului critic in evaluarea obiectivă a rezultatelor
cercetărilor; pregătirea de specialiști in domeniul Contabilitate, in vederea inserției pe piața muncii
înalt calificate: învățământ superior, cercetare și dezvoltare.
Prin misiunea de cercetare științifică sunt vizate cu precădere obiective referitoare la:
sprijinirea participării doctoranzilor la competiții și programe de cercetare naționale și internaționale;
producerea de cunoștințe noi in domeniul Contabilitate; promovarea cercetării științifice din
perspectivă inter-disciplinară și multi-disciplinară; sprijinirea diseminării cunoștințelor, prin
participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, publicarea de articole științifice;
sprijinirea cercetării in domenii de interes pentru economie și societate; inițierea de relații de
colaborare științifică cu universități și instituții de cercetare din tara și străinătate in vederea realizarea
unor lucrări științifice comune, cercetări comune etc.
Planul de învățământ în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate este
prezentat în Anexa 1.36.
În perioada evaluată (anii universitari de la 2016-2017 până la 2020-2021, inclusiv), evoluția
numărului de studenți doctoranzi și a numărului de doctori este prezentată în tabelul 1.3, pentru ca în
prezent să fie activi 70 de doctoranzi în domeniul Contabilitate.
Conform Hotărârii Senatului Universității "Valahia" din Târgoviște nr. 130 F, din data de 10
septembrie 2013, „Se aprobă numărul maxim de studenți doctoranzi, aflați in stagiul celor trei ani
de studii universitare de doctorat, care pot fi coordonați simultan de un conducător de doctorat după
cum urmează: Școala Doctorala de Științe Economice si Umaniste - 32 studenți doctoranzi; Școala
Doctorala de Științe Inginerești - 18 studenți doctoranzi”. (Anexa 1.37)
Tabelul 1.3.
Evoluția numărului de studenți doctoranzi și a numărului de doctori din cadrul domeniului de studii
universitare de doctorat Contabilitate în anii universitari de la 2016-2017 până la 2020-2021, inclusiv
Anul
universitar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Numărul studenților doctoranzi*
(din care, în perioada de prelungire și grație)

55 (11)
58 (9)
77 (10)
79 (12)

21

Numărul de doctori (teze
susținute și confirmate)
2
6
5
0
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2020-2021
74 (24)
* la 1 octombrie - începutul anului universitar.
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1.4.2 Prezentarea resursei umane
În prezent, în cadrul domeniului de studii universitare de doctorat Contabilitate (SDSEUUVT) își desfășoară activitatea cinci conducători de doctorat: prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN, prof.
dr. univ. Victor MUNTEANU, prof. univ. dr. Ion CUCUI, prof. univ. dr. Ștefan POPA și prof. univ.
dr. Emilia VASILE. Ordinele Ministrului Educației și Cercetării Științifice, pentru conferirea titlului
de conducător de doctorat, pentru cadrele didactice numite mai sus, sunt prezentate în Anexa 1.35.
iar prezentarea fiecărui conducător este în concordanță cu Anexa 1.38a și Anexa 1.38b.
Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN este profesor universitar, abilitat in anul 2017, conducător
de doctorat în domeniul Contabilitate, cu titlul de doctor obținut in anul 2001 la Academia de Studii
Economice din București în cadrul facultății de Contabilitate și Informatica de gestiune, absolventa
in anul 1981 a facultății de Cibernetica Economica și Planificare din cadrul ASE București.
Cercetările efectuate in ultimii zece ani precum și teza de abilitare dovedesc expertiza in domeniile
disciplinelor: Sisteme informatice de gestiune financiar- contabile, Contabilitatea manageriala
informatizata a firmei, Metode informatizate de cercetare in Contabilitate, Tehnologii informatizate
in audit, Baze de date relaționale, Standarde și tehnologii web de raportare financiar- contabila.
Activitatea de cercetare s-a concretizat in numeroase publicații, este autor unic, prim autor sau coautor
pentru șapte cărți de specialitate, coautor pentru patru articole indexate ISI cu scor absolut de influență
(AIS) nenul, peste 20 de articole publicate în reviste indexate de cel puțin două dintre bazele de date
internaționale recunoscute (BDI) și în volumele conferințelor internaționale desfășurate în țară sau
străinătate (cu ISSN sau ISBN); unic autor a două articole publicate în volume de conferințe indexate
ISI (Social Sciences and Humanities Edition). De asemenea, este recenzor și membru în Editorial
Board la revistele indexate BDI: Polish Journal of Management Studies, PJMS, Czestokowa
University of Technology, Polonia (din 2012), Revue Valaque D’Etudes Economiques (din 2010) și
Valahian Journal of Economic Studies (din 2010). Este membru in comitetul științific al Conferinței
Internaționale eLSE - UNAp Bucuresti, 2009- prezent, și in colectivul de redacție al volumului
conferinței, ISI Web of Sciences, Editura Universitara, București, 2010- prezent, recenzor pentru
lucrările din volumele ISI Proceedings, precum și Membru in comitetul științific al Conferinței
Naționale pentru Învățământ Virtual CNIV - Universitatea București, 2010- prezent. În perioada
2009- 2013 Punct Național de Contact (PNC) pentru programul FP7 de finanțare a cercetării (ANCS)
iar in prezent este PNC ICT pentru Horizon 2020 din 2014- prezent (ANCSI). Este expert evaluator
pentru proiectele internaționale de cercetare H2020 și pentru programul cadru FP7 ICT din 2009 prezent, calitate in care a participat la evaluarea online și in panel la Bruxelles, Belgia. Prof. Veronica
STEFAN activează în calitate de membru in mai multe asociații profesionale, nationale și
internaționale: CEDIMES, Paris (Centre d’Etudes du Développement International et des
Mouvements Economiques et Sociaux), membru Veronica STEFAN, 2007- prezent, CECCAR,
membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, membru
fondator al AGER, Asociația Generala a Economiștilor din România, filiala Targoviste (2009prezent) și al Balkan Scientific Association of Agricultural Economists - Republica Serbia (2007prezent). Vizibilitatea științifică pe baza indicilor de raportare in bazele de date internationale: Citari
Web of Science: 20; h-index: 2; Citari Scopus: Total 27 (h-index : 3 ;) Citari Google Scholar: Total
77 (Din 2014:45); h-index 6 (Din 2014:3).
Prof. univ. dr. Emilia VASILE este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, cu
expertiză în domeniul analizei- diagnostic pentru activitatea financiara a companiilor, managementul
resurselor umane, restructurarea și optimizarea resurselor din agricultura, sisteme de control
managerial al firmei, reorganizarea controlului intern in entitățile publice.
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Cercetările efectuate în ultimii zece ani vizează teme din domeniul analizei pentru patrimoniul
financiar al întreprinderii, analiza- diagnostic bazata pe costuri in cadrul companiilor, problematica
dezvoltării economice durabile prin prisma managementului resurselor umane, restructurarea
agriculturii in Romania, evaluarea și optimizarea utilizării potențialului productiv in agricultura.
Este autor unic, prim autor, editor sau coautor a 19 cărți și capitole de cărți de specialitate in
edituri naționale și internaționale, autor sau coautor a peste 40 de articole indexate ISI sau in baze de
date internaționale, peste 30 de articole publicate în volumele conferințelor internaționale desfășurate
în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN). De asemenea, este membru în board-urile jurnalelor
SCIENTIA MORALITAS - International Journal of Multidisciplinary Research
http://scientiamoralitas.com/index.php/sm/about/ editorialTeam și al RAIS Journal for Social
Sciences, http://journal.rais.education/ index.php/raiss/about/editorialTeam .
Este membru in Committees Harvard Squares Symposion International Scientific Board –
Business and Economics http://www.scientificpress.org/symposium/board.htm precum și in The
Scientific Press Cambridge, MA - International Scientific Board - Business and Economics
http://www.scientificpress.org/press/about.htm . Este membru fondator al Revistei „ Internal
Auditing & Risk Management” 2006, revistă indexată BDI, membru in colectivul de redacție al
Revistei Analele Universității din Petroșani, cotată CNCSIS B+, indexată BDI, referent științific in
domeniul economic-administrativ pentru Editura Bren 2010, cod CNCSIS 96. Prof. Emilia VASILE
a activat și activează în calitate de membru a mai multor asociații naționale și internaționale: este
Președinte și Membru fondator al Universității ,,Athenaeum” din București, Director al Centrului de
Cercetare Științifică al Universității ,,Athenaeum” din București, Expert contabil CECAR, (Corpului
Experților Contabili și Contabili Autorizați din România), Consultant fiscal - Membru al Camerei
Consultanților Fiscali din România, 2007, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania,
Evaluator UEFISCDI din 2014 - prezent și Membru al The Institute of Internal Auditors - U.S.A.,
NEW YORK,NR.12546611/ 2005.
Prof. univ. dr. Ion CUCUI este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, cu
expertiză în domeniile disciplinelor: Contabilitate Managerială, Evaluarea întreprinderilor și Control
de gestiune. Cercetările efectuate în ultimii 15 ani vizează teme circumscrise ariei tematice a
responsabilității sociale, controlul costurilor, normalizarea contabilă. Este autor unic, prim autor,
editor sau coautor a douăzeci și patru (24) de cărți și capitole de cărți de specialitate naționale și
internaționale, co-autor a două (2) articole indexate ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul; peste
37 de articole publicate în reviste indexate de cel puțin două dintre bazele de date internaționale
recunoscute (BDI) și în volumele conferințelor internaționale desfășurate în țară sau străinătate (cu
ISSN sau ISBN); De asemenea, este membru în Editorial Board la revistele indexate BDI: membru
CIVIS (Comité Indépendant de Veille Internationale Stratégique) în cadrul revistei „La Révue des
Sciences de Gestion” - Franța, Revue Valaque D’Etudes Economiques (2010 - în prezent) și al
Valahian Journal of Economic Studies (2010 - în prezent) editate de Facultatea de Științe Economice
din cadrul Universității Valahia. Prof. univ. dr. Ion CUCUI a activat și activează în calitate de membru
a mai multe asociații internaționale: vicepreședinte institut CEDIMES și director al filialei române al
Institutului CEDIMES (Centre des Etude des Développements Internationaux des Mouvements
Economiques et Sociaux - Institut de recherches de la Francophonie); Membru în biroul executiv al
AFECA (Association de Formation Européenne en Comptabilité et Audit); Vizibilitate științifică:
peste 50 citări, indicele Hirsch: 5, conform Google Scholar.
Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate,
cu expertiză în domeniile: Contabilitate, Audit financiar, Audit intern. Cercetările efectuate în ultimii
15 ani vizează un spectru larg al preocupărilor ce au ca fundament teme legate de instruirea privind
implementarea Standardelor Internaționale de Contabilitate; modernizarea potențialului științific în
domeniul cercetării rurale; dezvoltarea și implementarea sistemelor integrate de management în
domeniul energiei. Este autor unic, prim autor, coautor a peste 80 de cărți și capitole de cărți de
specialitate naționale și internaționale, autor a două articole indexate ISI cu scor de influență (AIS)
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nenul; cinci articole publicate în reviste indexate de cel puțin două dintre bazele de date internaționale
recunoscute (BDI) și în volumele conferințelor internaționale desfășurate în țară sau străinătate (cu
ISSN sau ISBN); coautor a nouă articole publicate în articole publicate în ISI Proceedings. Pe
parcursul carierei a ocupat poziții importante în cadrul unor reviste de prestigiu pentru domeniul
Contabilitate și Audit, directorul revistei „Expertiza contabilă” și membru în Consiliul Științific al
revistei „Audit financiar”. Prof. Victor Munteanu a ocupat pe parcursul timpului funcții importante
în cadrul unor organisme de prestigiu pentru domeniu Contabilitate, Audit. Începând cu 1993 a fost
membru al Colegiului Consultativ al Contabilității, organism de consultanță și îndrumare contabilă,
pe lângă Ministerul Finanțelor; membru al Consiliului Superior și al Biroului Permanent
C.E.C.C.A.R.; membru titular, ca expert contabil, al Corpului de Experți Contabili din România;
vicepreședinte al Asociației Cenzorilor Externi Independenți din România; membru activ, ca auditor
financiar, al Camerei Auditorilor Financiari din România; membru al Consiliului științific al revistei
„Audit financiar”, editată de Camera Auditorilor Financiari din România.
Vizibilitatea științifică este dată de informațiile culese din portalurile ce contorizează numărul
de citări și indicele Hirsh: Google Scholar: număr total de citări 116 (din 2014:77); h-index 6 (din
2014:4); Web of Science: număr total de citări 3; h-index: 1; Scopus: număr total de citări 2 (h-index:
1 ).
Prof. univ. dr. Ștefan POPA este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, cu
expertiză în domeniile disciplinelor: Audit, Contabilitate. Cercetările efectuate în ultimii 15 ani
vizează teme circumscrise ariei tematice a auditării sistemelor informatice, controlului economic
financiar. Este autor unic, prim autor sau coautor a șapte (7) cărți și capitole de cărți editate în edituri
naționale; co-autor a peste 70 de articole publicate în reviste indexate de cel puțin două dintre bazele
de date internaționale recunoscute (BDI) și în volumele conferințelor internaționale desfășurate în
țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN); De asemenea, este membru în Editorial Board la revistele
indexate BDI: Revue Valaque D’Etudes Economiques (2010 - în prezent) și al Valahian Journal of
Economic Studies (2010 - în prezent) editate de Facultatea de Științe Economice din cadrul
Universității Valahia. Prof. univ. dr. Ștefan POPA a activat și activează în calitate de membru a mai
multe asociații naționale: Expert contabil CECCAR, (Corpul Experților Contabili și Contabili
Autorizați din România), Consultant fiscal - Membru al Camerei Consultanței Fiscale din România;
Vizibilitate științifică: peste 40 citări, indicele Hirsch: 3, conform Google Scholar.
Principalele realizări ale conducătorilor de doctorat sunt prezentate în Curriculum Vitae și listele
de lucrări ale acestora (Anexa 1.38a și Anexa 1.38b.)
1.4.3 Prezentarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul domeniului de studii
universitare de doctorat
Studenții doctoranzi ai SDSEU-DCTB au acces liber la laboratoarele FSE (in afara orarului licență/master), în cadrul Centrului de Cercetări și Studii in Contabilitate și Finanțe (CCSCF), precum
și la celelalte facilități de cercetare din structura ICSTM, în măsura acestea le pot facilita derularea
de studii și experimente, accesul la anumite resurse de tehnică de calcul (hardware și / sau software),
în vederea obținerii de rezultate care cercetările pe care le desfășoară (în special în zona de tehnologie
a informației, cu subdomeniile aferente, dar nu limitativ).
În cadrul laboratoarelor universității se facilitează accesul liber al doctoranzilor la resurse,
asistență tehnică, dotare cu aparatură și produse soft, cu recunoaștere națională și internațională, cu
verificările metrologice în termen și documentare completă privind modul de utilizare, modul de
întreținere și modul de lucru pentru folosirea capacităților maxime de valorificare a posibilităților
tehnice. Studenții doctoranzi ai SDSEU - DCTB au acces liber (in afara orarului - licență/master) la
laboratoarelor de cercetare ale FSE, ca infrastructură principală de cercetare la dispoziția acestora
(Anexa 1.39).
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UVT a susținut procesul de recunoaștere instituțională a centrelor de cercetare și, de
asemenea, procesul de fuziune și colaborare inter-disciplinară a acestora, ca necesitate clar
demonstrată de creare a unor poli de excelență în domenii de impact major pentru mediul socioeconomic. Capacitatea de cercetare a instituției este evidențiată și prin posibilitățile oferite institutelor
de cercetare, cercetătorilor din țară și străinătate de a utiliza în colaborare, infrastructura modernă
existentă în cadrul ICSTM, prin platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure
System - WWW.ERISS.GOV.RO ).
Începând cu anul 2015, UVT a devenit instituție-gazdă pentru Programul Marie Curie și a
avut loc o creștere a numărului bazelor de date accesibile cercetătorilor și doctoranzilor din cadrul
instituției: Thomson Reuters, Science Direct, Scopus, ProQuest.
Studenții doctoranzi ai SDSEU - DCTB realizează proiecte individuale de cercetare sau
participă, alături de cadre didactice și cercetători, la proiecte de cercetare în echipe multi- disciplinare
în domenii ce acoperă cu precădere: proiectarea de produse și servicii, sisteme de comercializare,
consultanță, asistență și expertizare managerială, financiar-contabilă, comercială, transfer tehnologic
(prin formare continuă și postuniversitară, vânzări de brevete de invenție, conferințe, expoziții,
publicații).
Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a alege tematica de cercetare și instituțional,
pentru a susține viziunea UVT de a deveni pol de excelență în câteva domenii de cercetare. Sunt
susținute domeniile multi-disciplinare reflectate în tendințele mondiale, europene și naționale
(Horizon 2020).
O prioritate permanentă pentru activitatea de cercetare desfășurată la nivelul Domeniului de
studii universitare de doctorat Contabilitate este reprezentată de atragerea, alături de doctoranzii
universității, a unui număr cât mai mare de studenți, masteranzi și specialiști din alte instituții din țară
și străinătate în activitatea de cercetare științifică prin:
•
stimularea implicării studenților la ciclurile masterat și licență, alături de doctoranzi,
în activitatea de cercetare prin participarea acestora în calitate de membri ai centrelor de cercetare din
cadrul ICSTM;
•
participarea doctoranzilor, a studenților la master și licență, împreună cu personalul
didactic și de cercetare la diferite manifestări și competiții științifice (premii obținute de studenți:
premiul pentru produse inovative la Primul Târg de Întreprinderi Simulate din București - februarie
2015; premiul I și II la concursul Romanian Business Challenge - aprilie 2015 și premiul I pentru cel
mai bun spot publicitar - Târgul Întreprinderilor Simulate, Ploiești - aprilie 2015);
• inaugurarea Incubatorului de afaceri și Centrului de transfer Tehnologic în Parcul Industrial
Priboiu (mai 2014), ca amplasament în care și-a desfășurat o perioadă activitatea și centrele de
cercetare CCSCF și CCSMM;
• participarea în proiecte naționale/europene pentru stimularea activităților de cercetare
(exemplu: începând cu anul universitar curent, sunt în curs de implementare două proiecte care
vizează acordarea de suport pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat);
• stimularea participării personalului propriu didactic și de cercetare la programele naționale,
europene și internaționale de cercetare (exemplu: depunere și aprobare aplicații pentru competiția
Tineri Cercetători, depunere și aprobare proiecte FP7);
• promovarea Centrului studențesc de antreprenoriat și gestiunea afacerilor și organizarea
anuală a Târgului tinerilor antreprenori din mediul virtual.
Rezultatele activităților de cercetare științifică desfășurate doctoranzi sunt valorificate prin
publicații în reviste cotate sau indexate ISI, Proceeding paper indexate ISI, în reviste din fluxul
principal de publicații indexate BDI, publicate în volumele conferințelor internaționale/naționale, în
reviste recunoscute de CNCS categoria B, cărți publicate în edituri naționale și internaționale de
prestigiu.
Pentru monitorizarea și raportarea activității de cercetare, a fost realizată platforma cercetării
științifice. Platforma colectează întreaga producție științifică, respectând indicatorii de cercetare
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solicitați atât în raportările activității de cercetare cât și în standardele minimale pentru promovarea
pe posturi didactice și de cercetare.
Valorificarea rezultatelor cercetării desfășurate de către doctoranzii SDSEU-DCTB a avut loc
în cadrul unor evenimente științifice desfășurate la nivelul UVT, prin publicarea unui număr
important de articole în reviste de specialitate ca și în cele două jurnale editate sub auspiciile Facultății
de Științe Economice, ambele indexate BDI (Valahian Journal of Economic Studies - in limba
engleză, respectiv Revue Valaque d’Etudes Economiques - in limba franceză). Contribuțiile de certă
calitate prezentate în interiorul jurnalelor respective fac ca în prezent publicația în limba engleză să
se afle în curs de evaluare pentru includerea în Clarivate Analytics.
De asemenea, a devenit o tradiție „Simpozionul Cercetării”, manifestare la care în mod
constant, alături de doctoranzi, participă și prezintă rezultate ale cercetărilor desfășurate cadre
didactice, cercetători și studenți. Rezultatele activității de cercetare științifică sunt de altfel criterii de
apreciere a activității tuturor cadrelor didactice, doctoranzilor, cercetătorilor și studenților din UVT.
1.5 Funcționarea sistemului de asigurare internă a calității la nivelul SDSEU
Obiectivele, structura generală și coerența sistemului de asigurare internă a calității
Obiectivele în domeniul calității se stabilesc la nivelul IOSUD și vizează cu prioritate
domeniile: managementul calității, educație/formare continuă, cercetare științifică și creație
universitară, cooperare națională și internațională. Pentru fiecare obiectiv sunt specificate acțiunile,
termenele, responsabilitățile, indicatorii de performanță și resursele. Sistemul de obiective în
domeniul calității stabilite la nivelul IOSUD este revizuit anual (Anexa 1.24).
În vederea evaluării gradului de realizare a obiectivelor propuse, în fiecare an universitar, se
întocmește Raportul privind analiza SMC la nivelul IOSUD. Gradul de realizare a obiectivelor
propuse se evaluează pe baza analizei indicatorilor de performanță. De asemenea, în cadrul
documentului se precizează realizările deosebite obținute și promovarea imaginii IOSUD (Anexa
1.25).
De asemenea, la nivelul IOSUD se stabilește programul anual de instruire în domeniul
calității. În cadrul documentului se evidențiază temele ce urmează a face obiectul instruirilor
prevăzute, perioada de desfășurare, participanții și responsabilii (Anexa 1.25).
Auditul intern al sistemului de management al calității din cadrul IOSUD se desfășoară anual
și se efectuează de către auditorii interni, sub coordonarea Biroului de Evaluarea și Asigurarea
Calității, rezultatele fiind consemnate sub forma unui Raport (Anexa 1.27a). Auditul intern se
derulează pe baza programului anual aprobat de către Senatul universitar și a planului de audit (Anexa
1.27b).
Sistemul de management al calității din cadrul Școlii Doctorale include Metodologia de
autoevaluare a activității IOSUD (Anexa 1.20), elaborată de către CSUD și proceduri de evaluare a
studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care sunt disponibile pe site- ul universității și
sunt aplicate în mod sistematic. Sistemul de management al calității în UVT a fost evaluat în 2013 de
către EUA cu un raport pozitiv (Anexa 1.28).
Sistemul de management al calității la nivelul UVT este certificat ISO 9001:2015. Auditul
extern de supraveghere a SMC a avut loc în data de 19 noiembrie 2018, fiind efectuat de AEROQ
București, ca organism de certificare, cu experți recunoscuți pe plan național și internațional (Anexa
1.29).
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2. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR, STANDARDELOR ȘI
INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ
Prezentarea informațiilor necesare pentru a aprecia măsura îndeplinirii standardelor,
indicatorilor și criteriilor specifice se realizează în concordanță cu art. 14 din Anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educației naționale nr. 3651 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de
performanță utilizați în evaluare.
Prezentarea criteriilor și a indicatorilor de performanță prezentați în continuare in cadrul
raportului de autoevaluare se referă la activitatea IOSUD-UVT în ultimii cinci ani calendaristici
(perioada 2016-2020), pentru indicatorii ce se referă la activitatea de cercetare științifică, respectiv
ultimii cinci ani universitari pentru indicatorii ce se referă la studenți doctoranzi sau doctori (oct. 2016
– prezent). Autoevaluarea s-a efectuat pe baza Metodologiei de evaluare a studiilor de doctorat și a
sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, stabilită prin Ordinul
ministrului educației naționale nr. 3651, publicat în Monitorul Oficial al Românei, nr.
414/20.04.2021, considerând aspectele, criteriile și indicatorii de performanță prezentați la art. 14 din
anexa 2 la actul normativ menționat.

A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ
A.1. - Structurile instituționale, administrative, manageriale și resurse financiare
A.1.1. Instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a implementat
mecanismele de funcționare eficientă prevăzute în legislația specifică privind organizarea studiilor
de doctorat cuprinde următorii indicatori de performanță:
A.1.1.1. Indicatorul este îndeplinit. Existența regulamentelor specifice și aplicarea acestora la
nivelul școlii doctorale din care face parte domeniul de studii universitare de doctorat:
a) regulamentul scolii doctorale:
- Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste (Anexa 2.01) (REG 01SDSEU), în vigoare de la data aprobării prin Hotărârea Senatului UVT nr. 61E / 29.01.2020.
b) metodologia de desfășurare a alegerilor pentru funcția de director al Consiliului scolii
doctorale (CSD), precum si a alegerii de către studenți a reprezentantului in CSD si dovezi ale
derulării acestora;
- Metodologia de alegere a membrilor consiliului și a directorului Școlii doctorale (M09) (Anexa
2.02) aprobată prin hotărârea Senatului UVT nr. 22Q /27.04.2017). Alegerile pentru desemnarea
studentului-doctorand membru CSD s-au desfasurat in doua tururi, in datele de 8.04.2021 si respectiv
15.04.2021, reprezentant ales d-na Roxana Cristina IONESCU. Alegerile pentru desemnarea
studentului-doctorand membru CSUD au fost validate de Senatul UVT, Hotararea nr. 26C din
22.04.2021. (Anexa 2.03)
c) Metodologii de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenților
doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat);
- REG 10 - Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii
universitare de doctorat în Universitatea Valahia din Târgoviște (Anexa 1.34).
- M11 - Metodologia de organizare a admiterii la studii universitare de doctorat (Hotărârea
Senatului UVT nr. 10D din 28.05.2020) (Anexa 1.32) și procedura operațională specifică (Anexa
2.38);
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- M21 - Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de îndrumare (Hotărârea
Senatului UVT nr. 17B din 26.10.2020) (Anexa 2.04);
- M20 - Metodologia de soluționare a sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de
calitate sau de etică profesională în cadrul tezelor de doctorat (Hotărârea Senatului UVT nr. 17B din
26.10.2020) (Anexa 2.05);
Aceste documente specifice sunt completate prin prevederi exprese ale Regulamentului Școlii
Doctorale de Științe Economice și Umaniste (Anexa 2.01), referitoare la: Structura studiilor
universitare de doctorat; Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate; Programul
individual de cercetare științifică; Selecția și admiterea doctoranzilor; Îndrumarea studențilordoctoranzi; Durata programului de doctorat; Drepturi și obligații ale studentului-doctorand și ale
conducătorului de doctorat; Finanțarea studiilor universitare de doctorat; Norme privind mobilitatea
doctoranzilor; Finalizarea studiilor universitare de doctorat.
Pentru finalizarea studiilor doctorale, la nivelul IOSUD există o serie de proceduri care prevăd
atât finalizarea în modul clasic: cât și aspectele privind finalizarea în modul online:
- PO 07.26 - Finalizarea studiilor universitare de doctorat, aprobată de Senatul Universității
Valahia din Târgoviște (Anexa 2.39)
- PO 07.43 - Finalizarea studiilor universitare de doctorat utilizând metode alternative (Anexa
2.40).
d) Existența unor mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și de
echivalare a doctoratului obținut în alte state;
- Regulamentul instituțional de organizare si desfășurarea procesului de abilitare a pentru
conducere de doctorat in UVT (REG 32), HS UVT nr. 151B / 2.06.2015 (Anexa 2.06)
- Metodologia organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare (M 22)
(Anexa 2.08)
- Procedura organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare (PO
07.34) (Anexa 2.07)
- PO 07.37 Recunoașterea titlului de doctor obținut in străinătate (Anexa 2.09).
- PO 07.38 Recunoașterea calitatii de conducător de doctorat obținuta in străinătate (Anexa 2.10)
e) Structuri de conducere funcționale (Consiliul Școlii Doctorale dovedind inclusiv regularitatea
convocării ședințelor;
CSD-SDSEU este constituit în conformitate cu Metodologia de alegere a membrilor
Consiliului școlii doctorale și de numire a directorului de școală doctorală (Anexa 2.02) și are
următoarea componență: Delia Mioara Popescu (director, UVT), Mihai Mieilă (UVT), Roxana
Cristina Ionescu (doctorand UVT).
Structura de conducere a SDSU se întrunește de minimum doua ori pe an. Procesele verbale
aferente ședințelor desfășurate la nivelul CSD-SDSEU din perioada evaluata sunt prezentate în Anexa
2.11. Din analiza proceselor verbale anexate, se observă, că, în perioada evaluată, au avut loc 27 de
ședințe la nivelul CSD-SDSEU, de unde rezultă o medie de minimum patru ședințe anual la nivelul
CSD-SDSEU (cel puțin o ședință desfășurată trimestrial).
f) Contractul de Studii Universitare de Doctorat.
Contractul de studii universitare de doctorat este prezentat in Anexa 2.12.
g) proceduri interne de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programului de
pregătire bazat pe studii universitare avansate.
Mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce privește oportunitatea, structura și conținutul
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate și vizează asigurarea competențelor
programului de studii, prevăzute la art. 8 din Regulamentul SDSEU. Structura și modul de stabilire a
conținutului programului de pregătire sunt prevăzute la art. 9 - 11 din același Regulament al Scolii
Doctorale (Anexa 2.01).
Pe baza celor arătate mai sus, indicatorul este îndeplinit.
*A.1.1.2. Indicatorul este îndeplinit. Regulamentul școlii doctorale include criterii, proceduri
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și standarde obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, are următorul conținut:
Regulamentul școlii doctorale stabilește criterii, proceduri și standarde obligatorii vizând cel
puțin următoarele aspecte:
a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum și reglementări referitoare la
modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al școlii
doctorale;
Acceptarea de noi membri conducători de doctorat este prevăzută la art. 7 alin (2) din
Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste (Anexa 2.01) (REG 01- SDSEU),
iar retragerea dreptului de a activa in cadrul Școlii Doctorale a unui membru al acesteia este prevăzută
la 7 alin (4) din același Regulament.
b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce privește oportunitatea, structura și
conținutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
Aceste mecanisme vizează asigurarea competențelor programului de studii, prevăzute la art.
8 din Regulamentul SDSEU. Structura și modul de stabilire a conținutului programului de pregătire
sunt prevăzute la art. 9 - 11.
c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand
și procedurile de mediere a conflictelor;
Procedura de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand este
prevăzută la art. 13 alin. 7-9, iar medierea conflictelor face obiectul prevederilor art. 13, alin 5-6 din
Regulamentul SDSEU. De asemenea, Metodologia de soluționare a sesizărilor cu privire la
nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională în cadrul tezelor de doctorat
(Hotărârea Senatului UVT nr. 17B din 26.10.2020) cuprinde referiri exprese la aceste aspecte (Anexa
2.05).
d) condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;
Condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt sunt specificate la art. 14, alin. 2-6
din Regulamentul SDSEU.
e) modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului;
Modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului fac obiectul
prevederilor art. 13, alin 10-12, precum și a art. 20, alin. 17 din Regulamentul SDSEU.
f) asigurarea accesului la resursele de cercetare;
Asigurarea accesului la resursele de cercetare este specificată la art. 15, alin. 1 lit. (g) din
Regulamentul SDSEU.
g) obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi sunt prevăzute la art. 10 alin (6), art. 17 alin
(2) și art. 21 alin (1) din Regulamentul SDSEU (Anexa 2.01).
Pe baza celor arătate mai sus, indicatorul este îndeplinit.
A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii studiilor
de doctorat.
A.1.2.1. Indicatorul este îndeplinit. Existența și eficacitatea unui sistem informatic adecvat
pentru evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic.
La nivelul Școlii Doctorale este implementat sistemul University Management System
(UMS), un produs software integrat dezvoltat de Red Point Software Solutions
(https://rpss.ro/ro_RO/products/university-management-system/), ca soluție integrată pentru
administrarea eficienta a tuturor activităților, proceselor si fluxurilor existente in mediul universitar,
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respectiv: procesul de admitere; managementul ciclului de studii al studenților; gestiunea examenelor
finale si actelor de studii aferente; gestiunea burselor; gestionarea si monitorizarea procesului de
cazare; generarea de rapoarte si analize la nivel agregat sau detaliat. Astfel, la nivelul studiilor
doctorale, evidența studenților și a parcursului lor academic este integrată într-un cadru cuprinzător,
vizând în mod specific: gestiunea activităților desfășurate de doctoranzi cu stocarea informațiilor
referitoare la examene și referate (denumirea referatului, data propusa pentru susținere, data susținerii
propriu-zisă, comisia, calificativul obținut, numărul de credite alocat fiecărui referat; evidența
informațiilor referitoare la mobilitățile efectuate, respectiv perioada și locul in care s-a efectuat
mobilitatea; evidența informațiilor referitoare la teza de doctorat, cu stocarea datelor referitoare la:
titlul tezei de doctorat in limba romana / limbă de circulație internațională; calificativele obținute la
susținerea publica a tezei; Data susținere publica; coordonatele Ordinului de Ministru; evidența
situației financiare a doctoranzilor. De asemenea, prin intermediul aceleași platforme se asigură
evidenta datelor personale ale doctoranzilor (date de contact, adresă, telefon, e-mail), care au acces
la situația școlară pe baza de cont personal și parola. (Anexa 2.13).
În momentul de față, UMS este utilizat de peste 24 de universități românești. Facultățile din
structura UVT au început sa utilizeze UMS din anul 2007, iar la nivelul IOSUD, sistemul este
implementat începând cu anul universitar 2017-2018.
Pe baza celor arătate mai sus, indicatorul este îndeplinit.
*A.1.2.2. Indicatorul este îndeplinit. Existența și utilizarea unui program informatic și dovezi
ale utilizării sale pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat.
La toate nivelurile de studii (licență, masterat, doctorat) din cadrul UVT se aplică Procedura
Operațională PO 07.27 privind verificarea antiplagiat, aprobată de Senatul universitar
(https://www.valahia.ro/images/documente/PO%2007.27-verificare-anti-plagiat.pdf). Verificarea se
face pe bază de abonament la platforma www.sistemantiplagiat.ro, utilizată în vederea detectării
similitudinii textelor (Anexa 2.16). Creată anul în 2002 de compania poloneză Plagiat.pl, platforma
a fost lansată în România începând din anul 2012, având la momentul de față ca utilizatori de 54 de
universități (Academia de Studii Economice, Universitatea din București, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Carol Davila”, Academia Tehnică Militară etc.). Pentru textul supus analizei, în cadrul
platformei se calculează doi coeficienți de similitudine: pentru calcularea coeficientului de
similitudine 1), sunt luate în considerare toate frazele descoperite de sistem în alte documente; pentru
calcularea coeficientului de similitudine 2), sunt luate în considerare numai frazele a căror lungime
depășește limita impusa. În cazul lucrărilor de doctorat, pragurile considerate acceptabile sunt: 30%
pentru coeficientul de similitudine 1) și 5% pentru coeficientul de similitudine 2). In cadrul
prevederilor Procedurii Operaționale de verificare anti-plagiat (PO 07.27), se specifică în mod
explicit faptul că se supun prevederilor acesteia „lucrările de licență, disertație și doctorat ce vor fi
elaborate și prezentate” (Anexa 2.14).
Începând din anul 2016, raportul de similitudine este una din piesele din dosarul de doctorat
care se depune in format electronic, cu semnătura electronica, pe platforma pentru validarea tezei de
către CNATDCU.
Situația statistică privind rezoluția obținută asupra coeficienților de similitudine pentru tezele
de doctorat susținute în cadrul domeniului de studii universitare de doctorat Contabilitate - SDSEU
în perioada oct. 2016 - prezent este prezentată în tabelul 2.1 (Anexa 2.15).

Tabelul 2.1
Situația statistică privind rezoluția obținută asupra coeficienților de similitudine pentru tezele de doctorat
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susținute în cadrul domeniului de studii universitare de doctorat Contabilitate - SDSEU în perioada oct.
2016 - prezent
Nr
Data
crt. Autor
Coordonator
Raportului
CS1
CS2
2021-02-24
1
Mihaela LIXANDRU (LEASĂ) Prof. univ. dr. Ion CUCUI
09:00
7,66% 4,0%
Diana Elena TOMA
2020-12-22
2
(NASTASIA)
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
20:35
3,25% 0,99%
2020-10-12
3
Silvia Mihaela POPESCU
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
14:02
8,13% 2,1%
2020-09-23
4
Mihai Andrei MIRICĂ
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
14:04
1,01% 0,0%
Adriana PĂDURARU
2020-09-16
5
(HORAICU)
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
17:02
8,78% 2,19%
2020-09-11
6
Rebeca Ioana BOSTAN
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
19:45
7,19% 1,83%
Stancioiu Mihaela Anda
2020-09-01
7
(Laceanu)
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
11:00
8,92% 2,87%
2020-07-17
8
Silviu Constantin NASTASIA
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
13:49
1,8%
0,7%
2020-07-17
9
Cornelia Maria NIŢU
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
13:43
0,73% 0,06%
Prof. univ. dr. Victor
2020-06-02
10
Florian Cristian FLOREA
MUNTEANU
09:15
13,1% 2,75%
Prof. univ. dr. Emilia
2019-09-15
11
Petrisor Danut GRUIA
VASILE
12:14
4,29% 0,63%
Monica Petruța ZAMFIR
Prof. univ. dr. Victor
2019-04-04
12
(MAALIKY)
MUNTEANU
19:30
6,22% 0,57%
2019-02-21
13
Dorian Florin DAMIAN
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
14:00
8,62% 0,94%
2019-02-04
14
Andrei Gheorge
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
16:12
12,9% 0,89%
2019-02-04
15
Gheorghe (Damian) Aurelia
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
15:56
5,61% 0,35%
2018-08-26
16
Roxana Maria MARIN
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
17:54
10,09% 2,45%
2018-07-17
17
Dumitru Valentina
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
14:18
17,12% 2,26%
Prof. univ. dr. Victor
2017-11-14
18
Margareta PENEOAȘU
MUNTEANU
13:01
7,59% 1,68%
Prof. univ. dr. Ștefan
2017-06-27
19
Munteanu Ciprian Costel
POPA
13:15
15,28% 3,31%
Prof. univ. dr. Victor
2017-05-28
20
Simina (Munteanu) VERA
MUNTEANU
10:15
5,82% 0,71%
Prof. univ. dr. Ștefan
2017-02-21
21
Adrian Nicolau
POPA
18:50
4,2%
0,71%
2016-12-09
22
Ioana BUSUIOC
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
13:49
18,35% 4,87%
Prof. univ. dr. Ștefan
2017-09-26
23
Cornel NIȚU
POPA
20:45
5,25% 1,54%

Pe baza celor prezentate mai sus, indicatorul este îndeplinit.
A.1.3. IOSUD se asigură că resursele financiare sunt utilizate în mod optim, iar veniturile
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obținute din studiile doctorale sunt completate prin finanțare suplimentară față de cea oferită de
guvern.
A.1.3.1. Indicatorul este îndeplinit. Existența a cel puțin unui grant de cercetare sau de
dezvoltare instituțională / resurse umane în implementare la momentul depunerii dosarului de
autoevaluare, per domeniu de studii doctorale sau existența a cel puțin 2 granturi de cercetare sau
de dezvoltare instituțională / resurse umane per domeniu de studii doctorale obținute de conducătorii
de doctorat din domeniul evaluat în ultimii 5 ani. Granturile abordează teme relevante pentru
domeniul respectiv și, de regulă, se desfășoară cu implicarea studenților doctoranzi.
Periodic, la nivelul universității se contractează proiecte de cercetare prin competiție sau prin
acorduri de implementare (contracte) care sprijină activitatea doctorală a studenților prin prisma
cercetărilor efectuate. O parte dintre acestea abordează teme din domeniul contabilității și implică
studenți doctoranzi, alături de conducători de doctorat și cadre didactice.
Astfel, în perioada 2018 - 2020, la nivelul Școlii Doctorale s-a derulat proiectul „Excelență în
cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă
antreprenorială”, având ca obiectiv susținerea excelenței în formarea antreprenorială a unor tineri
cercetători la nivel de doctorat si post-doctorat, excelență întemeiata pe o abordare inter-disciplinară,
menita sa sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin inițiative novatoare în cercetare si
într-un spectru larg de activități de tip inițiativa lucrativă sau prin creșterea angajabilității: În cadrul
acestui proiect UVT face parte dintr-un parteneriat sub coordonarea Academiei de Studii Economice din
București iar beneficiari au fost și patru doctoranzi ai domeniului contabilitate.
În perioada de raportare au fost realizate alte patru granturi de cercetare în care au fost incluși
doctoranzi ai domeniului contabilitate (Anexa 2.17a), dintre care trei sunt coordonate de conducătorii de
doctorat (tabelul 2.2).
Tabelul 2.2
Lista granturilor de cercetare în care au fost implicați conducători de doctorat/ doctoranzi din
Contabilitate - SDSEU în perioada 2016/2017 - 2020/2021
Nr
Coordonator
crt. Titlu Proiect
Proiect
Nr contract
Perioada
1
Colaborarea
Prof. univ. dr. Ion
8066(84)
Decembrie
in activitatea de cercetare stiintifica
CUCUI
/29.11.2017 2017in auditul financiar al situatiilor
Iunie 2018
financiare
2
Studii de cercetare ştiinţifică privind CS Sorina Geanina 3766
August
managementul financiar şi
Stanescu
/29.07.2020 2020 –
consultanţă în cadrul implementării
Septembrie
proiectului de tip start-up inovator
2022
¨Laborator pentru electrochimie şi
Ingineria Suprafeţei bazată pe
tehnici cu plasmă de electroliză¨
3
Cercetări empirice privind
Prof. univ. dr.
2369(11)
Aprilie
îmbunătățirea activității contabile in Ștefan POPA
/19.04.2021 2021- Mai
mediul online
2022
4
Perfecționarea profesiei contabile in Prof. univ. dr. Ion
3052(691)
Mai 2021contextul utilizării tehnologiilor
CUCUI
/21.05.2021 Decembrie
informaționale
2022

domeniul

Valoare
8.000 lei

24.000
lei

36.500
lei
37.000
lei

*A.1.3.2. Indicatorul este îndeplinit. Proporția studenților doctoranzi existenți în momentul
evaluării, care beneficiază pentru minimum șase luni și de alte surse de finanțare decât finanțarea
guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice sau juridice, sau sunt susținuți financiar prin
granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională / resurse umane, este de cel puțin 20%.
Prin granturile de cercetare derulate în perioada de raportare constatăm că există studenți
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doctoranzi care au beneficiat sau beneficiază de burse pentru perioade de minim 6 luni (tabelul 2.3). În
perioada de raportare identificăm 16 doctoranzi din domeniul contabilitate care sunt implicați în granturi
de cercetare cu bursă (Anexa 2.17b).
Lista granturilor de cercetare în care au fost implicați conducători de doctorat/ doctoranzi din
domeniul Contabilitate - SDSEU în perioada oct. 2016 - prezent
Tabelul 2.3
Nr
crt.

1

2

3

Titlu Proiect
Excelență în cercetarea
interdisciplinară doctorală și
postdoctorală, alternative de
carieră prin inițiativă
antreprenorială
Cercetări empirice privind
îmbunătățirea activității
contabile in mediul online
Perfecționarea profesiei
contabile in contextul
utilizării tehnologiilor
informaționale
Total

Studenți
cu bursa

Nr. luni
de bursa

Coordonator Proiect

Nr contract

Prof. univ. dr. Delia
Mioara POPESCU

POCU
125245

4

12 luni

Prof. univ. dr. Ștefan
POPA

2369(11)
/19.04.2021

6

6 luni

Prof. univ. dr. Ion
CUCUI

3052(691)
/21.05.2021

6

6 luni

18

Proiectul „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de
carieră prin inițiativă antreprenorială” are ca obiectiv susținerea excelenței în formarea antreprenorială
a unor tineri cercetători la nivel de doctorat si postdoctoral, excelență întemeiată pe o abordare
interdisciplinară, menita sa sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin inițiative novatoare în
cercetare si într-un spectru larg de activități de tip inițiativa lucrativă sau prin creșterea angajabilității; în
cadrul acestui proiect universitatea face parte dintr-un parteneriat sub coordonarea Academiei de Studii
Economice din București. Bursele doctoranzilor de la domeniul contabilitate au fost oferite pentru o
perioada de 12 luni.
Proiectul “Cercetări empirice privind îmbunătățirea activității contabile in mediul online” are ca
obiectiv identificarea unor cercetări relevante care să contribuie la dezvoltarea activității contabile și
stimulează participanții doctoranzi prin acordarea de burse pe măsura realizării unor rapoarte de cercetare,
fiind acordate pentru o perioadă de 6 luni.
Proiectul “ Perfecționarea profesiei contabile in contextul utilizării tehnologiilor informaționale”
are ca obiectiv motivarea participanților doctoranzii prin acordarea de burse lunare timp de 6 luni pentru
realizarea de lucrări științifice de specialitate care să pună în valoare relația dintre profesia contabilă și
tehnologiile informaționale.
Raportându-ne la numărul total de doctoranzi din domeniul Contabilitate (70), asigurăm
îndeplinirea indicatorului cu un procent de 23% (16/70).

*A.1.3.3. Indicatorul este îndeplinit. Cel puțin 10% din totalul sumelor aferente granturilor
doctorale obținute de universitate prin contract instituțional și taxelor de școlarizare încasate de la
studenții doctoranzi, de la forma de învățământ cu taxă, se utilizează pentru a deconta cheltuielile de
formare profesională ale doctoranzilor (participarea la conferințe, școli de vară, cursuri, stagii în
străinătate, publicare de articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc.).
IOSUD-UVT sprijină participarea la conferințe cu participare internațională organizate în
cadrul Universității Valahia din Târgoviște (Simpozionul Cercetărilor Doctorale reprezintă o
manifestare de tradiție organizată la nivelul IOSUD-UVT (Anexa 2.18a, Anexa 2.18b), iar
doctoranzii domeniului Contabilitate sunt scutiți de taxele de participare tocmai pentru a facilita
aceste tipuri de activități. Astfel o parte din procentul de 10% aferent indicatorului este justificat prin
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scutirile de taxă acordate. De asemenea, studenții doctoranzi beneficiază de scutiri de taxe de
școlarizare sau reduceri conform criteriilor aprobate de Senatul universitar.
Pe de altă parte, ocazional, Universitatea a sprijinit publicarea unor lucrări științifice de
referință cum ar fi diseminarea unei cercetări a cărei taxe de aproximativ 5504 lei a poziționat lucrarea
într-un jurnal din zona roșie (Modelling Discrete Choice Variables in Assessment of Teaching Staff
Work Satisfaction (2015). PLoS one 10(4): e0115735, doi:10.1371/journal.pone.0115735, ISSN
1932-6203. Articol ISI, WOS:000352477800001, AIS2020=0.928.).
Totodată, începând cu anul 2020, la nivelul universității s-a implementat o hotărâre a Senatului
(21/27.11.2019) prin care se sprijină publicarea de articole ISI realizate de cadre didactice titulare și
studenții doctoranzi. Analiza datelor centralizate referitoare strict la participarea la conferințe (Anexa
2.30) este în concordanță cu indicatorul: astfel în anul 2020 suma de 8.695 lei respectiv un procent
de 0,45% a fost alocat pentru decontarea unor cheltuieli de publicare iar în anul 2021 suma de 3.100
lei respectiv 0,19%. Pe de altă parte o parte dintre doctoranzi au solicitat decontarea cheltuielilor fără
a avea documentația completă, motiv pentru care nu au beneficiat de finanțare. Începuturile sunt
timide, dar cu siguranță, doctoranzii vor conștientiza importanța acestor fonduri și vor realiza
documentația necesară pentru obținerea decontării cheltuielilor de formare.
A.2. - Infrastructura de cercetare
A.2.1. IOSUD deține o infrastructură modernă de cercetare care susține derularea
activităților specifice studiilor universitare de doctorat.
A.2.1.1. Indicatorul este îndeplinit. Spațiile și dotarea materială a Școlii Doctorale permit
realizarea activităților de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea și obiectivele asumate
(calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de
date internaționale etc.). Infrastructura de cercetare și oferta de servicii de cercetare sunt prezentate
public prin intermediul unei platformei de profil. Se va evidenția, în mod distinct, infrastructura de
cercetare descrisă mai sus, achiziționată și dezvoltată în ultimii 5 ani.
Universitatea asigură gratuit resurse de învățare pentru fiecare program de studiu în biblioteci
în format clasic sau electronic, iar studenții, de la toate ciclurile, beneficiază de acces neîngrădit la
resursele respective (https://biblioteca.valahia.ro/resurse-online). Bibliotecile universității dispun pe
lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din țară și străinătate și de abonamente
la principalele reviste de specialitate din țară și străinătate pentru fiecare disciplină care definește un
program de studiu. Fiecare bibliotecă asigură servicii timp de 12 ore zilnic, în două schimburi (luni vineri între orele 08.00 - 20.00, iar în sesiune și sâmbăta între orele 08.00-14.00) și resurse de
procurare a cărților și revistelor, în mai multe modalități de relaționare publică. Fiecare bibliotecă
deține un program informatizat (Softlink Liberty 3) de descriere bibliografică cu OPAC online.
Asigurarea resurselor de învățare este responsabilitatea universității, a facultăților, a departamentelor
și a fiecărui cadru didactic. La nivel instituțional, biblioteca asigură resursele pentru învățare prin:
achiziție de cursuri universitare și alte publicații, abonamente la reviste naționale și internaționale
precum și accesul la baze de date științifice, donații și împrumut interbibliotecar național și
internațional, multiplicarea materialelor didactice în tipografie sau publicarea în editura universității
(Anexa 1.41).
Biblioteca UVT este localizată pe șapte amplasamente, însumând o suprafață desfășurată de
1634 m2, la care se adaugă spațiul de lectură al centrelor de cercetare și din căminele studențești (1266
m2), având un număr de 133470 de publicații (1 octombrie 2017); în cadrul locațiilor bibliotecii,
studenții au acces la 44 de stații de calcul, conectate la un server (Anexa 1.31).
În cadrul UVT, raportul dintre resursele de învățare disponibile și studenți este astfel stabilit
încât fiecare student să aibă acces liber la orice resursă, conform obiectivelor și cerințelor programelor
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de studiu. Biblioteca Universității oferă acces la Internet, Intranet, baze de date, precum și la softul
de bibliotecă Liberty 3 prin OPAC - bază de date proprie, pentru un număr semnificativ de studențidoctoranzi. Numărul de manuale, tratate, crestomații, antologii, alte referințe bibliografice acoperă,
în mare parte, cerințele programelor de studii universitare de doctorat. Toate computerele din cadrul
UVT au conexiune la Internet. La nivelul UVT funcționează o rețea Intranet care este deservită de un
compartiment specializat cu personal propriu angajat: Biroul Tehnologia Informației (BTI).
Biblioteca UVT are proceduri proprii de funcționare, iar calitatea serviciilor prestate a
cunoscut o îmbunătățire substanțială, atât ca rezultat al investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii
unor filiale cât și a permanentei creșteri a fondului de carte.
Strategia UVT a urmărit organizarea mai multor centre de cercetare în cadrul ICSTM, în
vederea unui acces facil al doctoranzilor la aparatură și dotările specifice, precum și un contact
permanent cu cercetătorii și membrii acestor centre. Capacitatea de cercetare a instituției este
evidențiată și prin posibilitățile oferite institutelor de cercetare, cercetătorilor din țară și străinătate de
a utiliza în colaborare, infrastructura modernă existentă în cadrul ICSTM, prin platforma ERRIS
(Engage in the Romanian Research Infrastructure System - WWW.ERISS.GOV.RO).
Începând cu anul 2015, UVT a devenit institutie-gazdă pentru Programul Marie Curie și a avut
loc o creștere a numărului bazelor de date accesibile cercetătorilor și doctoranzilor din cadrul
instituției: Thomson Reuters, Science Direct, Scopus, ProQuest.
Studenții doctoranzi ai SDSEU-DCO au acces liber la laboratoarele de cercetare ale CCSCF și
CCSMM, la laboratoarele FSE (in afara orarului - licență/master), precum și la celelalte facilități de
cercetare din structura ICSTM, în măsura acestea le pot facilita derularea de experimente, accesul la
anumite resurse de tehnică de calcul (hardware și / sau software), în vederea obținerii de rezultate
care cercetările pe care le desfășoară (în special în zona de tehnologie a informației cu subdomeniile
aferente, dar nu limitativ). În cadrul laboratoarelor universității se facilitează accesul liber al
doctoranzilor la resurse, asistență tehnică, dotare cu aparatură și produse soft, cu recunoaștere
națională și internațională, cu verificările metrologice în termen și documentare completă privind
modul de utilizare, modul de întreținere și modul de lucru pentru folosirea capacităților maxime de
valorificare a posibilităților tehnice.
Spațiile de învățământ în care se desfășoară activitatea didactică și de cercetare se află în
proprietatea universității sau în folosință, în temeiul unor contracte de comodat. Situația spațiilor de
învățământ la nivelul universității este prezentată în Anexa 1.30. Studenții doctoranzi ai SDSEU DCO au acces liber (in afara orarului - licența/master) la laboratoarelor de cercetare ale Facultății de
Științe Economice, ca infrastructură principală de cercetare la dispoziția acestora (Anexa 1.39).
Corpul de clădire în care se desfășoară activitatea FSE se află în cadrul unui campus nou modern,
inaugurat în luna mai a anului 2016. Spațiile de învățământ din acest corp de clădire cuprind două
amfiteatre, 18 săli de curs, seminar și alte activități didactice, șapte laboratoare, un depozit de carte
și o bibliotecă.
Laboratoarele didactice și de cercetare dispun de echipamente și mijloace de funcționare
corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii științifice și cerințelor disciplinelor
obligatorii din planurile de învățământ, care au prevăzute, prin fișele disciplinelor, activități de
laborator, fiind comparabile cu cele utilizate în universitățile dezvoltate din Europa și cu bunele
practici internaționale.
UVT asigură permanent sursele financiare necesare desfășurării activităților didactice și de
cercetare. Dotarea sălilor de curs/seminar și a laboratoarelor didactice și de cercetare corespunde
stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii științifice și este comparabilă cu cea din universitățile
dezvoltate din Europa și cu bunele practici internaționale.
Activitatea de cercetare științifică dezvoltată și susținută în cadrul universității, în general
reprezintă una din metodele cele mai importante de formare atât a doctoranzilor cât și a personalului
didactic și de cercetare, de educare spre inovare a studenților universității indiferent de forma de
studii. De aceea, o componentă centrală a strategiei de cercetare a UVT (Anexa 1.07a) consideră
integrarea cercetării ca factor fundamental în pregătirea studenților, în a deveni eficienți și
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performanți într-o societate bazată pe cunoaștere precum și în pregătirea lor pentru un nivel de studiu
superior.
O prioritate permanentă pentru activitatea de cercetare este reprezentată de atragerea, alături
de doctoranzii universității, a unui număr cât mai mare de studenți, masteranzi și specialiști din alte
instituții din țară și străinătate în activitatea de cercetare științifică prin:
• Stimularea implicării doctoranzilor, alături de studenții la master și licență, în activitatea de
cercetare prin participarea acestora în calitate de membri ai centrelor de cercetare din cadrul
ICSTM;
• Participarea doctoranzilor, a studenților la master și licență, împreună cu personalul didactic
și de cercetare la diferite manifestări și competiții științifice (premii obținute de studenți:
premiul pentru produse inovative la Primul Târg de Întreprinderi Simulate din București februarie 2015; premiul I și II la concursul Romanian Business Challenge - aprilie 2015 și
premiul I pentru cel mai bun spot publicitar - Târgul Întreprinderilor Simulate, Ploiești aprilie 2015);
• Incubatorul de afaceri și Centrului de transfer Tehnologic în Parcul Industrial Priboiu,
inaugurat în luna mai 2014, reprezintă locația în care a funcționat o perioadă și centrele de
cercetare CCSCF și CCSMM;
• Participarea în proiecte naționale/europene pentru stimularea activităților de cercetare, fie cu
finanțare națională sau europeană, fie cu finanțare din mediul economic;
• Stimularea participării personalului propriu didactic și de cercetare la programele naționale,
europene și internaționale de cercetare (exemplu: depunere și aprobare aplicații pentru
competiția Tineri Cercetători, depunere și aprobare proiecte FP7);
• Promovarea Centrului studențesc de antreprenoriat și gestiunea afacerilor și organizarea
anuală a Târgului tinerilor antreprenori din mediul virtual.
Pe baza celor arătate, indicatorul este îndeplinit.
A.3. - Calitatea resursei umane
A.3.1. La nivelul fiecărei școli doctorale există personal calificat cu experiența necesară
pentru derularea programului de studii doctorale.
A.3.1.1. Indicatorul este parțial îndeplinit. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară
activitatea minimum trei conducători de doctorat (calitate obținută conform legii) și cel puțin 50%
dintre aceștia (dar nu mai puțin de trei) îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în
vigoare la momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de
abilitare.
În prezent, în cadrul domeniului de studii universitare de doctorat Contabilitate (SDSEUUVT) își desfășoară activitatea cinci conducători de doctorat: prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN, prof.
dr. univ. Victor MUNTEANU, prof. univ. dr. Ion CUCUI, prof. univ. dr. Ștefan POPA și prof. univ.
dr. Emilia VASILE. Ordinele Ministrului Educației și Cercetării Științifice, pentru conferirea titlului
de conducător de doctorat, pentru cadrele didactice numite mai sus, sunt prezentate în Anexa 1.35,
iar prezentarea fiecărui conducător este în concordanță cu Anexa 1.38a și Anexa 1.38b.
Conform fișelor de punctaj depuse în anexă, trei dintre conducătorii de doctorat din cadrul
domeniului de doctorat Contabilitate, îndeplinesc standardele minimale CNATDCU referitoare la
punctaj astfel:
Nr
crt.
1

Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN
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Punctaj P
3,71

Punctaj C
7,75

Punctaj S
11,46

Status
Îndeplinit
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2
3
4
5

Prof. univ. dr. Ion CUCUI
Prof. univ. dr. Emilia VASILE
Prof. univ. dr. Ștefan POPA
Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU

2,38
2,19
0,50
0,62

5,00
3,00
0,00
3,75

7,38
5,19
0,50
4,37

Îndeplinit
Îndeplinit
Neîndeplinit
Neîndeplinit

Fiecare conducător de doctorat este preocupat în îndeplinirea completă a criteriilor generale
și specifice pentru o mai bună vizibilitate. În același timp, în cadrul corpului profesoral al Facultății
de Științe Economice, care constituie baza de selecție a membrilor comisiilor de îndrumare
identificăm patru conferențiari care pot demara sau sunt în curs de pregătire a demersului pentru
obținerea atestatului de abilitare: Marius COMAN, Valentin RADU, Gabriel CUCUI și Florin
RADU. Se va asigura astfel o bază de titulari - conducători de doctorat care vor avea criteriile
îndeplinite și care vor asigura sustenabilitatea domeniului. Fișele de punctaj ale conducătorilor de
doctorat sunt prezentate în Anexa 2.19a.
*A.3.1.2. Indicatorul este parțial îndeplinit. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat
din domeniul de doctorat evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD, angajați cu încheierea unui contract
de muncă pe perioadă nedeterminată.
Dintre cei cinci conducători de doctorat care își desfășoară activitatea în cadrul domeniului de
doctorat Contabilitate, în acest moment este doar unul singur angajat cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată (Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN) reprezentând 20% din total conducători.
În același timp, reușita abilitării pentru o parte din cadrele didactice din Facultatea de Științe
Economice, departamentul Contabilitate - Finanțe Bănci și afilierea acestora la Scoală doctorală,
domeniul Contabilitate, va asigura premisele îndeplinirii acestui indicator până la momentul vizitei.
A.3.1.3. Indicatorul este îndeplinit. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au
calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II cu
expertiză probată în domeniul disciplinelor predate sau alți specialiști in domeniu care îndeplinesc
standardele stabilite de instituție pentru funcțiile didactice si de cercetare menționate anterior, in
condițiile legii.
Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente
domeniului de doctorat Contabilitate - IOSUD UVT (Anexa 2.20, Anexa 2.21) sunt susținute de
următoarele cadre didactice, astfel:
- cursul Metodologia cercetării științifice este susținut de Prof. univ. dr. Marius Petrescu,
conducător de doctorat;
- cursul Etică și integritate academică este susținut de Prof. univ. dr. Marius Petrescu,
conducător de doctorat;
- cursul Analiza și gestiunea costurilor este susținut de Prof. univ. dr. Ion Cucui, conducător
de doctorat;
- cursul Modelarea econometrică este susținut de Prof. univ. dr. Ion Cucui, conducător de
doctorat;
- cursul Tehnici și instrumente informatizate de cercetare, aplicate în contabilitate este
susținut de Prof. univ. dr. Veronica Ștefan, conducător de doctorat;
cursul Contabilitatea managerială informatizată a firmei este susținut de Prof. univ. dr.
Veronica Ștefan, conducător de doctorat;
Analiza corelației dintre disciplina predată, calitatea titularului de curs și experiența acestuia
demonstrată prin CV și listă de lucrări, determină îndeplinirea indicatorului.
-

*A.3.1.4. Indicatorul este îndeplinit. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează
concomitent mai mult de 8 studenți doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada studiilor
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universitare de doctorat*1), nu depășește 20%.
La momentul actual 2 din 5 conducători se încadrează în intervalul reprezentat de 8-12
doctoranzi: prof. dr. Veronica Ștefan (8 doctoranzi) și prof. dr. Emilia Vasile (8 doctoranzi). Situația
doctoranzilor înregistrați la ceilalți trei conducători se prezintă astfel: prof. dr. Ion CUCUI (21
doctoranzi), prof. dr. Popa Ștefan (15 doctoranzi), prof. dr. Victor MUNTEANU (18 doctoranzi).
Conform Hotărârii Senatului Universității "Valahia" din Târgoviște nr. 130 F, din data de 10
septembrie 2013, „Se aprobă numărul maxim de studenți doctoranzi, aflați in stagiul celor trei ani
de studii universitare de doctorat, care pot fi coordonați simultan de un conducător de doctorat după
cum urmează: Școala Doctorala de Științe Economice si Umaniste - 32 studenți doctoranzi; Școala
Doctorala de Științe Inginerești - 18 studenți doctoranzi”, (Anexa 1.37).
Analiza situației doctoranzilor existenți în prezent (Anexa 2.32) și centralizarea propunerilor
conducătorilor de doctorand privind exmatriculările de la finalul anului universitar 2020/2021, vor
conduce la îndeplinirea indicatorului care, în acest moment, se află la valoarea de 60% în structura și
20% în medie.
A.3.2. Conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale desfășoară o activitate științifică
vizibilă internațional.
A.3.2.1. Indicatorul este îndeplinit. Cel puțin 50% din conducătorii de doctorat din domeniul
supus evaluării prezintă minimum 5 publicații indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu factor
de impact sau alte realizări, cu semnificație relevantă pentru domeniul respectiv, în care se regăsesc
contribuții de nivel internațional ce relevă un progres în cercetarea științifică - dezvoltare - inovare
pentru domeniul evaluat. Conducătorii de doctorat menționați au vizibilitate internațională în ultimii
cinci ani, constând în: calitatea de membru în comitetele științifice ale publicațiilor și conferințelor
internaționale; calitatea de membru în board-urile asociațiilor profesionale internaționale; calitatea
de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate sau calitatea de
membru al unor comisii de susținere a unor teze de doctorat la universități din străinătate sau în
cotutelă cu o universitate din străinătate. […]
Patru dintre cei cinci conducători de doctorat care fac parte din colectivul domeniului de
doctorat evaluat sunt coautori ai unor publicații reprezentative indexate Web of Science și au
vizibilitate internațională (Anexa 2.19b).
Enumerăm câte cinci dintre publicațiile reprezentative ale acestora, precum și elemente
privind vizibilitatea internațională în perioada evaluată.

PUBLICATII INDEXATE Web of Science
Prof. univ. dr. VERONICA ȘTEFAN
1. Dragomir, O.; Dragomir, F.; Veronica STEFAN; Minca, E., Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems
as a Strategy for Predicting and Controling the Energy Produced from Renewable Sources, Journal
Energies 2015, 8(11), Resilience of Energy Systems, 13047-13061, doi:10.3390/en81112355, ISSN
1996-1073,
CODEN:
ENERGIA,
Impact
Factor:
2.676,
WOS:000365686800042.
http://www.mdpi.com/1996-1073/8/11/12355/html
2. Stanescu I., Veronica STEFAN, Neagu G., Cîrnu C., Renewable Energy Decision Support Systems: The
*1 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru
programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă perioadele de prelungire acordate conform art. 39
alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Challenge of Data Integration, Studies in Informatics and Control, ICI PUBLISHING House, ISSN 12201766, Volume 24, Issue 2/2015, pp. 191-200, Inspec database, Doaj, Google Scholar, SCIPIO,
Philadelphia-based Institute of Scientific Information (ISI) / Thomson Scientific-SCIEx, Journal Metric
Values 2013 - Journal Impact Factor (JIF): 1.020, https://doi.org/10.24846/v24i2y201507,
WOS:000357361700007, https://sic.ici.ro/volume24-issue2-2015/
3. Lungu I., Ivan I. A., Rakotondrabe M., Noveanu S., Veronica STEFAN, Mândru D., Design and Control
of a Series of Linear and Rotary Actuators based on Shape Memory Alloy Wires, Journal of Control
Engineering and Applied Informatics, Vol. 19, No.2, pag. 80 -89, ISI Impact Factor: 0.698,
WOS:000404695500009
http://ceai.srait.ro/index.php?journal=ceai&page=issue&op=view&path%
5B%5D=311
4. Dragomir O., Dragomir F., Veronica STEFAN, Minca E., Adaptive Neuro - Fuzzy Inference Systems an Alternative Forecasting Tool for Prosumers, Studies in Informatics and Control, ICI PUBLISHING
House, ISSN 1220-1766, Volume 24(3), Issue 3/2015, pp. 351- 360, Inspec database, Doaj, Google
Scholar, SCIPIO, Philadelphia-based Institute of Scientific Information (ISI) / Thomson ScientificSCIEx, Journal Metric Values 2013 - Thomson Reuters Impact Factor: 1.020,
https://doi.org/10.24846/v24i3y201512, WOS:000362241800012 https://sic.ici.ro/volume24-issue32015/
5. Stanescu, Ioana , Ştefan Antoniu, Veronica STEFAN, Hamza-Lup Felix, “Mobile Knowledge
Management Toolkit”, The European Conference on eLearning, Bari, Italy, 29-30 October 2009, listed
in the Thomson Index to Scientific and Technical ISI Proceedings (ISTP/ISI) and Social Sciences &
Humanities

Prof. univ. dr. ION CUCUI
1. Cucui, G. Cucui, I. Anica-Popa, Using Web Mining Technologies to Improve Competitive Intelligence
Capabilities: A Historical Perspective, Transformations in Business & Economics, Vol. 9, no. 1,
Supplement A, 2010, pp. 461-471, ISSN 1648-4460, WOS:000277354800015
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=
1&SID=F4UlsYUIQ3cPn1ZZb16&page=1&doc=1
2. Cucui, I. Hurjui, I., Systemic Approach of the Financial-accounting Control During the Stage of Drawing
up and Execution of the Construction-assembling Investment Projects, Metalurgia International, vol. XV
(2010), ISI, Special Issue no. 6, ISSN 1582-2214, WOS:000277598600018
https://www.researchgate.net/publication/295690870_SYSTEMIC_APPROACH_OF_THE_FINANCI
AL-ACCOUNTING_CONTROL_DURING_THE_STAGE_OF_DRAWING_UP_AND_EXE
CUTION_OF_THE_CONSTRUCTION-ASSEMBLING_INVESTMENT_PROJECTS/comments
3. Cucui I., Robescu O., Stegaroiu I., Petrescu M., Knowledge Management and Impact on Governance of
Romanian Universities, Proceedings of the 11th European Conference on Knowledge Management,
ECKM 10, September 2010, ISBN: 978-1-906638-71-9; IDS; BSE10
https://www.researchgate.net/publication/284813144_Romanian_University_Governance_In_The_Kno
wledge_Society
4. Constantinescu A., Badea L., Cucui I., Ceausu G., Neuro-Fuzzy Classifiers for Credit Scoring,
Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finance,
Penang, Malaysia, 23/25 March 2010, ISI, pg. 132-137, ISBN 978-960-474-168-7; ISSN 1790-5117
https://scholar.google.ro/scholar?q=Neuro-Fuzzy+Classifiers+for+Credit+Scoring&hl=ro&as_sdt=
0&as_vis=1&oi=scholart
5. Man M., Cucui I., Dima I.C., Stegaroiu I., Badea L., Cost Occurred by Implementing the Logistical
Study into the Company, 2nd World multiconference on Applied Economics, Business and Development
(AEBD’10), Kantaoui, Sousse, Tunisia, 3/6.05.2010, published by WSEAS Press, ISSN: 1790-5109,
ISBN:
978-960-474-184-7
https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user
=H_EEHUsAAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3
Dro%26user%3DH_EEHUsAAAAJ%26citation_for_view%3DH_EEHUsAAAAJ%3AWF5omc3nYN
oC%26tzom%3D-180

Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU
1. Munteanu, Victor. "The evolution of the internal audit." Metalurgia International 14.4 (2009): 74-78.
https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user=OqZqb8wAAAAJ&view_op=list_works&sortb
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y=pubdate
2. Munteanu, Victor. "The objectives of the internal control in the context of fair presentation to the
financial statements." Metalurgia International 14.4 (2009): 79-81. https://scholar.google.ro/
citations?hl=ro&user=OqZqb8wAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
3. Munteanu, Victor; Zaharia, Dragos Laurentiu. Current Trends in Internal Audit, 5th World Conference
on Educational Sciences (WCES) Location: Rome Sapienza Univ, Rome, ITALY Date: FEB 05-08,
2013 , Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 116 Pages: 2239-2242 Published: 2014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814005680
4. Munteanu, Victor, and Narcisa Andrei-Coman. Modern methods for underlying the revenue and
expenses budget in higher education institutions from Romania based on the criteria of cost-efficiency.
Conference: 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES) Location: Bahcesehir Univ,
Istanbul, TURKEY Date: FEB 03-07, 2011 Procedia-Social and Behavioral Sciences 15 (2011): 24452448. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281100 6719
5. Stanciu, Jeni Aura; Ion, Claudia; Munteanu, Victor Improving The Accounting - Financial
Informational System With A View To Managerial Decision Making In The Context Of Economic
Crisis Conference: 18th International Economic Conference on Crisis After the Crisis - Inquiries from
a National European and Global Perspective Location: Sibiu, ROMANIA Date: MAY 19-20, 2011
CRISES AFTER THE CRISIS: INQUIRIES FROM A NATIONAL, EUROPEAN AND GLOBAL
PERSPECTIVE,
VOL
IV
Pages:
625-631
Published:
2011https://scholar.google.ro
/citations?hl=ro&user=OqZqb8wAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Prof. univ. dr. Emilia VASILE
1. The Restructuring of Romanian Agriculture, autori Emilia Vasile, Mariana Bălan, Daniela Mitran, Ion
Croitoru, Romanian Agricultural Research Nr.28/2011, pp. 263 https://www.researchgate.net/
publication/267698284_The_restructuring_of_Romanian_agriculture
2. Consolidation of Audit Functions in Public Entities Setting the Size of the Internal Audit Compartment
and the Manner of Elaboration of the Risk Register, autori Emilia Vasile, Daniela Mitran, Claudia
Șerban, Revista Metalurgia International, Cotată ISI, nr. 1/2009 special, pg. 9
3. Logistics Framework in Mass Customization Manufacturing, autori Emilia Vasile, Daniela Mitran,
Popescu Marin, Revista Metalurgia International, nr.3/2009, Cotată ISI, pg. 58 https://www.
researchgate.net/publication/291994289_Logistics_framework_in_mass_customization_manufacturin
g
4. Implementing the Managerial Control System in Romania, autori Ghita Marcel, Emilia Vasile, Popescu
Marin, Revista Metalurgia International, nr. 3/2009, pg. 52 https://www.researchgate.net/
publication/298172288_Implementing_the_managerial_control_system_in_Romania
5. The Reorganization of the Internal Control System Within Public Entities, autori Emilia Vasile, Marcel
Ghita, Marin Popescu, Daniela Mitran, Dorina Poanta, Romanian Agricultural Research Nr. 25/2008,
pp.
107
https://www.researchgate.net/publication/293663724_The_reorganization_
of_the_internal_control_system_within_public_entities

În ceea ce privește vizibilitatea internațională din ultimii 5 ani, patru dintre conducătorii de
doctorat , au avut contribuții remarcabile:

Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN

Calitatea de membru în comitete științifice ale conferințelor internaționale (în ultimii 5 ani):
• eLSE - Conferința Internaționale eLSE - UNAp Bucuresti, 2009- prezent.
• ICVL - Conferința pentru Învățământ Virtual CNIV - Universitatea București, 2010prezent.
• Membru in comitetul științific al Conferinței Internationale SCM4ECR, 2016
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•

Membru in comitetul științific al Polish Journal of Management Studies, PJMS,
Czeztokowa University of Technology, Polonia, 2010 - 2018
Calitatea de membru în boardurile asociațiilor profesionale internaționale (în ultimii 5 ani)
• Punct National de Contact pentru ITC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) in
programul european Horizon 2020 (2009- prezent)
• Membru CEDIMES (Centre d'Etudes sur le Développement International et les
Mouvements Economiques et Sociaux)
• Membru INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information Control and
Communication)
• Membru JICA Alumni, 2005- prezent, ca fost participant si deținător al Certificatului JICA
(Japan International Cooperation Agency), pentru absolvirea cursului „Promotion of
eGovernment and Vital Local Economy”, 2004, Gifu Japonia
Calitatea de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate (în
ultimii 5 ani)
• Evaluator proiecte europene FP7; evaluare panel 8-12 octombrie 2012, Bruxelles
• Punct National de Contact pentru ITC in programul european Horizon 2020 (2009- prezent)
• Participant PNC ITC 2018, 4-6 decembrie, Viena
• Participant PNC ITC 2017, 9-10 noiembrie, Budapesta
• Participant PNC ITC 2016, 26-27 septembrie, Bratislava
Prof. univ. dr. Emilia VASILE

Calitatea de membru în comitete științifice ale publicațiilor internaționale (în ultimii 5 ani)
• Committees Harvard Squares Symposion International Scientific Board Business and
Economics http://www.scientificpress.org/symposium/board.htm , 2016- prezent
• The Scientific Press Cambridge, MA - International Scientific Board - Business and
Economics http://www.scientificpress.org/press/about.htm, 2017- prezent
Calitatea de membru în comitete științifice ale conferințelor internaționale (în ultimii 5 ani):
• Coordonator al Conferinţei ştiinţifice inernaţionale a cadrelor didactice, ediţia a XIa,,Provocări ale economiei moderne în contextul globalizării”, Universitatea ,,Athenaeum”,
18-20 iunie 2020.
• Coordonator al Conferinţei ştiinţifice inernaţionale a cadrelor didactice ,,Provocări ale
economiei moderne în contextul globalizării”, Universitatea ,,Athenaeum”, ediţia a X-a, 2425 mai 2019
• Membru in Comitetul de organizare şi Comitetul editorial şi de revizuire academic al
Conferinţei internaţionale ,,Demnitatea umana si libertatea religioasa”, Bucureşti, Palatul
Parlamentului din 1-3 octombrie 2019, publicată în vol. Jurnalul Libertăţii de conştiinţă,
vol.7, nr.1, 2019.
• Coordonator al Conferinţei ştiinţifice inernaţionale a cadrelor didactice ,,Provocări ale
economiei moderne în contextul globalizării”, Universitatea ,,Athenaeum”, ediţia a IX-a, 1719 mai 2018
• Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale ,,Ideea unităţii naţionale,
libertatea de conştiinţă şi principiile societăţii democratice”, Bucureşti, Palatul
Parlamentului din 14-15 noimebrie 2018, publicată în vol. Jurnalul Libertăţii de conştiinţă,
vol.6, nr.1, 2018
• Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei ştiinţifice internaţionale organizată la
Ploieşti, 20 noiembrie 2017 şi publicată în vol. ,,Reforma - 500 de ani de impact teologic,
eclesastic şi social”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-973-53-2143-7
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•

Coordonator al Conferinţei ştiinţifice inernaţionale a cadrelor didactice, ediţia a VIII-a, 1820 mai 2017, Universitatea ,,Athenaeum” ,,Provocări ale economiei moderne în contextul
globalizării”
Calitatea de membru în boardurile asociațiilor profesionale internaționale (în ultimii 5 ani)
• Membru Editorial Board RAIS Journal for Social Sciences:
http://journal.rais.education/index.php/raiss/about/editorialTeam
• Membru Editorial Board SCIENTIA MORALITAS - International Journal of
Multidisciplinary Research: http://scientiamoralitas.com/index.php/sm/about/editorialTeam
• Membru Organizing & Scientific Committee RAIS Conferences:
http://rais.education/scientific-committee/
• Membru Organizing & Scientific Committee ConScienS Conferences:
http://society.education/committees/
• Membru Organizing & Scientific Committee Unequal World:
http://unequal.world/committees/
• Membru The Scientific Press Cambridge, MA - International Scientific Board - Business
and Economics http://www.scientificpress.org/press/about.htm,
Calitatea de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate (în
ultimii 5 ani)
• Stage 1 How to create a business plan and how to finance the business activity, Agreement
visiting basis , 21.11.2016, AL MAHALLA AL KUBRA University, Egypt
• Stage 2 Risks of international financial investments - a case study, Agreement visiting basis,
30.11.2017, AL MAHALLA AL KUBRA University, Egypt
• The Management of Businesses Through Information Systems, International Conference
“Globalisation economic, social and moral implications” Section 3 Costs and Benefits of
Globalization, 7 - 8 aprilie 2017, Beltsville, Maryland, USA; ISBN: 978-1-945298-06-6
• Stage 3 Risks of international financial investments - a case study, Agreement visiting basis,
03.12.2018, AL MAHALLA AL KUBRA University, Egypt
• Stage 4 Strategy for Higher Education in Romania. Horizons 2020-2040, Agreement visiting
basis, 23.11.2019, AL MAHALLA AL KUBRA University, Egypt
• Stage 5 The financial audit methodology in Romania, Agreement visiting basis, 24.04.2021,
AL MAHALLA AL KUBRA University, Egypt
Prof. univ. dr. Victor Munteanu

Calitatea de membru în comitete științifice ale conferințelor internaționale
• International Conference - Contemporary Challenges for the Society in the Context of the
Recent Economic and Social Changes”- 3rd Edition - 2019
• International Conference - Contemporary Challenges for the Society in the Context of the
Recent Economic and Social Changes”- 2nd Edition - 2018
• International Conference - Contemporary Challenges for the Society in the Context of the
Recent Economic and Social Changes”- 1st Edition - 2017

Prof. univ. dr. Ion CUCUI

Calitatea de membru în comitete științifice ale publicațiilor internaționale (în ultimii 5 ani)
• Revue Valaque d’Etudes Economiques, ISSN 2067-9459 - 2009-prezent
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•
•

Valahian Journal of Economic Studies, ISSN 2067-9440 - 2009-prezent
Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Economy, Law and Sociology,
ISSN 2068-200X - 2015 -prezent
Calitatea de membru în comitete științifice ale conferințelor internaționale (în ultimii 5 ani):
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “ACCOUNTING AND
FINANCE - THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS”, 16 aprilie 2021, PITESTI,
ROMANIA
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “ACCOUNTING AND
FINANCE - THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS”, 24 Aprilie 2020, PITESTI,
ROMANIA
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “Contemporary Challenges
for the Society in the Context of the Recent Economic and Social Changes” - 3rd Edition JUNE 20 - 22, 2019, Targoviste, Romania
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “ACCOUNTING AND
FINANCE - THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS”, 12 Aprilie 2019, PITESTI,
ROMANIA
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “Global interferences of
knowledge society” 16th - 17th November 2018 Târgovişte, Romania
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale ,,GLOBALIZATION,
INNOVATION AND DEVELOPMENT.TRENDS AND PROSPECTS(G.I.D.T.P.)”, MAY
16-17, 2018, Alexandria, Romania
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “ACCOUNTING AND
FINANCE - THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS”, 23 March 2018, PITESTI,
ROMANIA
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “Contemporary Challenges
for the Society in the Context of the Recent Economic and Social Changes” - 2nd Edition JUNE 20 - 22, 2017, Targoviste, Romania
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “ACCOUNTING AND
FINANCE - THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS” 2nd Edition, 17 March 2017,
PITESTI, ROMANIA
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale ,,GLOBALIZATION,
INNOVATION AND DEVELOPMENT.TRENDS AND PROSPECTS(G.I.D.T.P.)”, MAY
11-13, 2017, Alexandria, Romania
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “Global interferences of
knowledge society” 7-8 October 2016, Târgovişte, Romania
• Membru în Comitetului Științific al Conferinţei Internaţionale “ACCOUNTING AND
FINANCE - THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS”, martie 2016, PITESTI,
ROMANIA
Calitatea de membru în boardurile asociațiilor profesionale internaționale (în ultimii 5 ani)
• Director al filialei române al Institutului CEDIMES (Centre des Etude des Développements
Internationaux des Mouvements Economiques et Sociaux - Institut de recherches de la
Francophonie)
• Vicepreşedinte al Institutului CEDIMES
Fișele de punctaj ale conducătorilor de doctorat sunt prezentate în Anexa 2.19a și Anexa
2.19b, iar raportul de îndeplinire este de 80% (4/5).
*A.3.2.2. Indicatorul este îndeplinit. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat arondați
unui domeniu de studii doctorale continuă să fie activi în plan științific, obținând cel puțin 25% din
punctajul solicitat prin, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare, pe baza
rezultatelor științifice din ultimii cinci ani.
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Pentru domeniul fundamental Științe Economice, standardele minimale CNATDCU în
vigoare la data evaluării prevăd un punctaj minim de total 4 puncte, respectiv minimum 2 puncte în
cazul publicațiilor și minimum 1,2 puncte în cazul citărilor.
Indicatorul este îndeplinit - trei dintre cei cinci conducători de doctorat, conform fișelor de
punctaj anexate, pe baza rezultatelor științifice din ultimii cinci ani, sintetizate în următorul tabelul
2.4:
Tabelul 2.4
Situația îndeplinirii criteriilor de punctaj
Nr
crt.
1
2
3
4
5

Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN
Prof. univ. dr. Ion CUCUI
Prof. univ. dr. Emilia VASILE
Prof. univ. dr. Ștefan POPA
Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU

Punctaj P
total
3,71
2,38
2,19
0,50
0,62

Punctaj C
total
7,75
5,00
3,00
0,00
3,75

Punctaj S
total
11,46
7,38
5,19
0,50
4,37

Din care S în
ultimii 5 ani
8,58
4,97
2,75
0,00
0,00

- Punctajul aferent publicațiilor aferent prof. univ. dr. Veronica Ștefan este de 0,83 puncte,
punctajul aferent citărilor este de 7,75, respectiv un total de 8,58 puncte;
- Punctajul aferent publicațiilor aferent prof. univ. dr. Ion Cucui este de 1,22 puncte, punctajul
aferent citărilor este de 3,75, respectiv un total de 4,97 puncte;
- Punctajul aferent publicațiilor aferent prof. univ. dr. Emilia Vasile este de 0,50 puncte,
punctajul aferent citărilor este de 2,25, respectiv un total de 2,75 puncte.
B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ
B.1. - Numărul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat la concursul de
admitere
B.1.1. Instituția organizatoare de studii doctorale are capacitatea de a atrage din afara
instituției de învățământ superior sau în număr mai mare fata de numarul de locuri finanțate
de la bugetul de stat..
*B.1.1.1. Indicatorul este îndeplinit. Raportul dintre numărul absolvenților la nivel de
masterat ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate care s-au înscris la
concursul de admitere la studii universitare de doctorat în ultimii cinci ani și numărul de locuri
finanțate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul domeniului de studii doctorale este de cel
puțin 0,2 sau raportul dintre numărul candidaților in ultimii cinci ani si numărul de locuri finanțate
de la bugetul de stat scoase la concurs in cadrul domeniului de studii doctorale este de cel putin 1,2.
Situația realizării indicatorului (Domeniul Contabilitate) este prezentată în tabelul 2.5. fiind
îndeplinite ambele variante de calcul a indicatorului.

Tabelul 2.5
Anul
2016

Determinarea raportului de realizare a indicatorului
Numărul absolvenților de master din Numărul de locuri finanțate de la
alte instituții de învățământ superior
bugetul de stat scoase la concurs
înscriși la concursul de admitere
în cadrul școlii doctorale
4
1
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2017
2018
2019
2020
Anul

10
12
6
10
Numărul candidaților admiși la
concursul de admitere

2016
2017
2018
2019
2020

11
18
23
12
15

1
0
0
0
Numărul de locuri finanţate de la
bugetul de stat scoase la concurs
în cadrul scolii doctorale
1
1
0
0
0

10
12
6
10
Raport de realizare a
indicatorului
11
18
23
12
15

Pe întreaga perioadă de raportare, raportul dintre numărul absolvenților la nivel de masterat
ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate care s-au înscris la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat în ultimii cinci ani și numărul de locuri finanțate de la
bugetul de stat scoase la concurs în cadrul școlii doctorale este supraunitar. Chiar dacă în ultimii ani
nu au fost alocate locuri finanțate pentru domeniul Contabilitate, numărul de candidați care au
absolvit studiile de masterat la alte universități depășește 50% din numărul de candidați înscriși
(Anexa 2.33).
B.1.2. Candidații admiși la studiile de doctorat demonstrează performanta academica, de
cercetare si profesionala.
*B.1.2.1. Indicatorul este îndeplinit. Admiterea la programele de studii de doctorat se face
in baza unor criterii de selecție care includ: performanta academica, de cercetare si profesionala a
candidaților, un interes al acestora pentru cercetarea științifică sau artistica / sportiva, publicații in
domeniu si o propunere de tema de cercetare. Un interviu cu solicitantul este parte obligatorie a
procedurii de admitere așa cum prevede procedura operațională de admitere PO 07.28 Organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat (Anexa 2.38).
Art. 12 din Metodologia de organizare și desfășurării concursului de admitere la studii
universitare de doctorat (Anexa 1.32) prevede lista lucrărilor științifice, ca una dintre piesele ce pot
face parte din dosarul de admitere.
De asemenea, admiterea se face pe baza unei tematici (Anexa 2.34) iar în cadrul
Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de
doctorat (Anexa 1.34), titlul 5, Admiterea la studiile universitare de doctorat, art. 22, alin (1) prevede
următoarele: Indiferent de domeniu, concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă
dintr-un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile
lui de cercetare și tema propusa pentru teza de doctorat.
B.1.2.2. Indicatorul este îndeplinit. Rata de exmatriculare a studenților doctoranzi, inclusiv
în urma renunțării la studii abandon la 3, respectiv 4 ani de la admitere*2) nu depășește 30%.
Situația realizării indicatorului (Domeniul Contabilitate) este prezentată în tabelul 2.6.
În general numărul studenților doctoranzi care abandonează este relativ mic. Valoarea anuală
a abandonurilor este de maxim 3 iar în perioada de raportare au renunțat un număr de 9 doctoranzii
din totalul de 79 înmatriculați în perioadă.
Tabelul 2.6
Anul

Numărul
studenților

Numărul studenților doctoranzi care au abandonat studiile
în primii doi ani de la admitere

Rata de
abandon în

3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru
programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
*2)
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universitar
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021
TOTAL

doctoranzi 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 - 2021
înmatriculați

11
18
23
12
15
79

1
–
1

0
2
2

1
0
1
2

1
0
3
4

0
0
0
0

primii doi ani
de la admitere
2/11= 18,18%;
3/18= 16,67%;
1/23= 4,35%
3/12= 25,00%
0/23= 0,00%
9/79= 11,39%

B.2. Conținutul programelor de studii universitare de doctorat
B..2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este adecvat pentru
a îmbunătăți competențele de cercetare ale doctoranzilor și pentru a întări comportamentul
etic în știință.
B.2.1.1. Indicatorul este îndeplinit. Programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate cuprinde minimum trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a
doctoranzilor, dintre care cel puțin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei
cercetării și / sau prelucrării statistice a datelor.
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde trei discipline relevante
pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, astfel: Metodologia cercetării științifice;
Etică și integritate academică și respectiv, Metode econometrice si statistice utilizate in cercetarea
științifică. Studiul aprofundat al acestor discipline vizează formarea abilităților și deprinderilor în
domeniul prelucrării statistice a datelor, interpretării și prezentării rezultatelor obținute concomitent
cu întărirea comportamentului etic în demersul de cercetare științifică. Planul de învățământ al
domeniului este prezentat în Anexa 1.36.
B.2.1.2. Indicatorul este îndeplinit. Există cel puțin o disciplină dedicată eticii în cercetarea
științifică și proprietății intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul unei
discipline predate în programul de pregătire.
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, la toate domeniile din cadrul
SDSEU din cadrul IOSUD UVT, inclusiv în domeniul Contabilitate, cuprinde o disciplină distinctă
dedicată eticii în cercetarea științifică și proprietății intelectuale denumită Etică si integritate
academică iar rezultatele învățării sunt evaluate prin examen. (Anexa 1.36, Anexa 2.21).
B.2.1.3. Indicatorul este îndeplinit. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că
programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează
„rezultatele învățării”, precizând cunoștințele, abilitățile și responsabilitatea și autonomia pe care
studenții doctoranzi ar trebui să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin
activitățile de cercetare3.
Fiecare program de studiu/ specializare din cadrul UVT se bazează pe corespondența dintre
rezultatele în învățare, respectiv cercetare în cazul masteratului sau doctoratului, și calificarea
universitară. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include:
obiectivele generale și specifice ale programului; planul de învățământ cu ponderile disciplinelor
exprimate prin credite de studiu ECTS și cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de școlarizare;
Sau prin ceea ce trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să facă absolventul, în conformitate cu prevederile
Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 3.475/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
*3)
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fișele disciplinelor incluse în planul de învățământ, respectiv rezultatele în învățare exprimate în forma
competențelor cognitive, tehnice sau profesionale și afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină;
modul de examinare și evaluare la fiecare disciplină, ținând cont de rezultatele planificate; modul de
organizare și conținuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care certifică
asimilarea competențelor cognitive și profesionale care corespund calificării universitare. Calitatea
programelor studiilor universitare pentru fiecare domeniu de doctorat este asigurată, între altele, prin
conținutul planului de învățământ structurat atât pe discipline de cunoaștere avansată (impuse,
opționale sau facultative) parcurse în primul an de studiu și finalizate cu examen, cât și prin conținutul
disciplinelor pentru pregătirea complementară, respectiv activitatea de cercetare științifică din anul II
și III de studiu.
Fișele disciplinelor reflectă preocupărilor cadrelor și ale structurilor de conducere la nivelul
Școlii Doctorale didactice de a concentra demersul educațional asupra rezultatelor învățării. Cursurile
abordează aspecte teoretice și mai ales metodologice, dar se concentrează asupra aplicabilității acestora
în cadrul lucrărilor științifice redactate de studenții doctoranzi. Fișele disciplinelor cuprind, printre
altele, următoarele secțiuni: obiectivele disciplinei (obiectivul general al disciplinei și cele specifice),
conținuturile cursurilor și seminariilor, metodele și mijloacele de învățământ utilizate, o rubrică ce
vizează coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului și o secțiune
de evaluare. În cadrul fișelor disciplinelor sunt prevăzute în mod explicit competențele profesionale
și transversale (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) pe care studenții doctoranzi
trebuie să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline. Conținutul fișei disciplinei acoperă
toate cerințele menționate de acest indicator. Fișele disciplinelor sunt întocmite potrivit unui formular
normalizat în cadrul Sistemului Management al Calității.
Pentru disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate studenții
doctoranzi susțin examene în cadrul cărora se verifică cunoștințele dobândite. Planul de învățământ
prevede și trei Rapoarte de prezentare a progresului cercetării, care se încheie cu un colocviu susținut
în fața comisiei de îndrumare. Acestea permit monitorizarea strictă a progresului activității de cercetare
doctorală și adoptarea de măsuri de impulsionare sau corectare a parcursului doctoral, atunci când se
consideră a fi necesar.
CSD-SDSEU recomandă includerea publicațiilor studenților doctoranzi în cadrul rapoartelor de
progres, ceea ce permite comisiei de îndrumare sa analizeze evoluția doctorandului referitor la modul
de formulare a problemelor, formularea ipotezelor, capacitatea de analiză, mânuirea aparatului
matematic (dacă este cazul), redactare si prezentare.
Fișele disciplinelor sunt prezentate în Anexa 2.21. Ca urmare, indicatorul este îndeplinit.
B.2.1.4. Indicatorul este îndeplinit. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală,
studenții doctoranzi din domeniu beneficiază de consilierea / îndrumarea unor comisii de îndrumare
funcționale, aspect reflectat prin îndrumare și puncte de vedere exprimate în scris sau întâlniri
regulate.
Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste (REG 01 SDSEU) (Anexa
2.01) conține prevederi referitoare la modul de constituire (art. 13 alin (2), (3)), activitatea (art. 13
alin (4)), atribuțiile comisiei de îndrumare pe parcursul și finalizarea studiilor de doctorat (art. 20 alin
(10), (11), (16), (18), (19)). Comisiile de îndrumare sunt formate din specialiști in domeniu, cadre
didactice in UVT, cu care studentul doctorand se întâlnește regulat (Anexa 2.35).
B.2.1.5. Indicatorul este îndeplinit. Pentru un domeniu de studii universitare de doctorat,
raportul dintre numarul de studenti doctoranzi si numarul total al cadrelor didactice / cercetatorilor
care asigura indrumarea nu trebuie sa fie mai mare de 3:1.
La nivelul domeniului contabilitate constituirea comisiilor de îndrumare are la bază corpul
profesoral de specialitate, reprezentat de cadrele didactice cu titlurile de lector, conferențiar si
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profesor. Ocazional, în cadrul comisiilor de îndrumare sunt atrași și specialiști din alte centre
universitare (Anexa 2.36). Totodată în situația unor studii interdisciplinare se apelează la specialiști
din alte subdomenii economice. Astfel, pentru domeniul contabilitate sunt disponibili 30 de cadre
didactice pentru constituirea comisiilor de îndrumare (în afară de conducătorul de doctorat), iar
raportul este de 2,3:1 (70 doctoranzi/30 cadre didactice).
B.3. - Rezultatele studiilor doctorale și proceduri de evaluare a acestora
B.3.1. Cercetarea este valorificată de către studenții doctoranzi prin prezentări la
conferințe științifice, publicații științifice, prin transfer tehnologic, patente, produse, comenzi
de servicii.
B.3.1.1. Indicatorul este îndeplinit. Pentru domeniul evaluat există minimum un articol sau
o altă contribuție relevantă per student doctorand care a obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani.
Membrii comisiei de evaluare selectează pentru analiză, aleatoriu, 5 astfel de articole / contribuții
relevante per domeniu de studii universitare de doctorat. și analizate, vor primi un calificativ privind,
pe o scală de la 1 la 5. Cel puțin trei dintre articolele prezintă contribuții originale semnificative în
domeniul vizat.
Activitatea de cercetare științifică dezvoltată și susținută de UVT reprezintă una din metodele
cele mai importante de formare a personalului didactic și de cercetare, de educare spre inovare a
studenților universității indiferent de forma de studii. De aceea, o componentă centrală a strategiei de
cercetare a UVT consideră integrarea cercetării ca factor fundamental în pregătirea studenților, în a
deveni eficienți și performanți într-o societate bazată pe cunoaștere precum și în pregătirea lor pentru
un nivel de studiu superior.
O prioritate pentru activitatea de cercetare a fost atragerea unui număr mai mare de studenți,
masteranzi (alături de doctoranzii universității) și specialiști din alte instituții din țară și străinătate în
activitatea de cercetare științifică prin:
• Stimularea implicării studenților/masteranzilor/doctoranzilor în activitatea de cercetare prin
participarea acestora în calitate de membri ai centrelor de cercetare din ICSTM;
• Participarea studenților/masteranzilor/doctoranzilor împreună cu personalul didactic/de
cercetare la diferite manifestări și competiții științifice;
• Inaugurarea Incubatorului de afaceri și Centrului de transfer Tehnologic în Parcul Industrial
Priboiu - mai 2014;
• Participarea în proiecte naționale/europene pentru stimularea activităților de cercetare;
• Stimularea participării personalului propriu didactic și de cercetare la programele naționale,
europene și internaționale de cercetare (exemplu: depunere și aprobare aplicații pentru
competiția Tineri Cercetători, depunere și aprobare proiecte FP7);
• Promovarea Centrului studențesc de antreprenoriat și gestiunea afacerilor și organizarea
anuală a Târgului tinerilor antreprenori din mediul virtual.
Rezultatele activităților de cercetare științifică desfășurate de doctoranzi sunt valorificate prin
publicații în reviste cotate sau indexate ISI, Proceeding paper indexate ISI, în reviste din fluxul
principal de publicații indexate BDI, publicate în volumele conferințelor internaționale/naționale, în
reviste recunoscute de CNCSIS categoria B, cărți publicate în edituri naționale și internaționale de
prestigiu.
Aprecierile rezultatelor cercetării efectuate de către personalul UVT la nivel național și
internațional rezultă și din citările articolelor la care doctoranzii participă în calitate de autori și coautori.
IOSUD UVT creează un mediu stimulativ pentru doctoranzi care se reflectă în rezultate bune
si foarte bune obținute în activitatea de cercetare științifică. Pentru monitorizarea și raportarea
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activității de cercetare, a fost realizată și platforma cercetării științifice. Platforma colectează întreaga
producție științifică, respectând indicatorii de cercetare solicitați atât în raportările activității de
cercetare cât și în standardele minimale pentru promovarea pe posturi didactice și de cercetare.
Valorificarea rezultatelor cercetării desfășurate de doctoranzi s-a făcut în cadrul unor evenimente
științifice desfășurate în universitate, prin publicarea unui număr important de articole în reviste de
specialitate, inclusiv în jurnale editate sub egida UVT, indexate ISI și BDI (Journal of Sciences and
arts, Valahian Journal of Economic Studies, Revue Valaque des etudes economiques) și neindexate
(Supply Chain Management Journal, Annals of the Academy of Romanian Scientists - ARS - Series
on Economy, Law and Sociology), precum și prin participarea studenților doctoranzi alături de
cadrele didactice la conferințe științifice naționale și internaționale. Diseminarea rezultatelor
cercetărilor studenților doctoranzi din cadrul domeniului Contabilitate, care au finalizat studiile în
perioada de raportare, este prezentată în Anexa 1.40.
De asemenea, Simpozionul cercetărilor doctorale deschis în egală măsură doctoranzilor
afiliați UVT, celor de alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, desfășurat anual,
constituie deja o manifestare de tradiție la nivelul instituției academice. Rezultatele activității de
cercetare științifică sunt de altfel criterii de apreciere a activității atât a doctoranzilor, cât și a tuturor
cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților care își desfășoară activitatea în cadrul instituției de
învățământ superior.
Situația centralizatoare a tezelor de doctorat în domeniul Contabilitate - SDSEU, pe ani de
studii și conducători de doctorat, susținute public în perioada 1 oct. 2016 - prezent este prezentată în
Anexa 2.22.
Lista lucrărilor considerate relevante, pentru fiecare student doctorand care a susținut teza de
doctorat în intervalul oct. 2016 - prezent, sunt prezentate în Anexa 2.23.
*B.3.1.2. Indicatorul este îndeplinit. Raportul dintre numărul de prezentări ale numărul
studenților doctoranzi care și-au încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii cinci ani),
inclusiv cele de tip poster, expoziții, realizate la manifestări internaționale de prestigiu (desfășurate
în țară sau în străinătate) și numărul studenților doctoranzi care și-au încheiat studiile doctorale în
perioada evaluată (ultimii cinci ani) este cel puțin egal cu 1.
Doctoranzii sunt încurajați să participe la evenimente științifice. Analiza listelor de diseminare
a rezultatelor cercetărilor pentru doctoranzii care și-au încheiat studiile doctorale în ultimii 5 ani
relevă un raport peste 1. Prezentările realizate la manifestări internaționale de prestigiu, pentru fiecare
student doctorand, sunt prezentate în Anexa 2.24.
B.3.2. Școala Doctorală apelează la un număr semnificativ de referenți științifici externi în
comisiile de susținere publică a tezelor de doctorat.
*B.3.2.1. Indicatorul este parțial îndeplinit. Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit
referent provenind de la o instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD evaluată, nu trebuie
să depășească două (2) pentru tezele coordonate de același conducător de doctorat, într-un an.
Din analiza datelor prezentate în Anexa 2.25, se observă că, în anumite situații, a fost necesară
experiența unor referenți cu recunoaștere națională și internațională motiv pentru care au existat
situații de alocare unui referent mai mult de două teze într-un an. Situația este remediabilă în urma
propunerilor conducătorilor de doctorat de actualizare a comisiilor. Analiza situațiilor anuale relevă
următoarea situație:
- În anul universitar 2016 - 2017, 2 teze susținute - nu sunt situații de depășire;
- În anul universitar 2017 - 2018, 6 teze susținute - nu sunt situații de depășire;
- În anul universitar 2018 - 2019, 5 teze susținute - se constată încadrarea în limita precizată, cu
următoarele excepții: 3 teze care au fost alocate acelorași referenți externi (2) de către același
conducător de doctorat;
- În anul universitar 2019 - 2020, 0 teze susținute - nu sunt situații de depășire;
- În anul universitar 2020 - 2021, 10 teze susținute –se constată încadrarea în limita precizată, cu
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următoarele excepții: 2 referenți externi care au avut alocate un număr de 3 teze de către același
conducător de doctorat.
Excepțiile au la bază experiența deosebită a referenților pentru temele abordate de doctoranzi
în cercetarea doctorală iar comunicarea realizată cu conducătorii de doctorat va conduce la o
intensificare a eforturilor de a identifica experți suplimentari pentru a fi referenți externi.
*B.3.2.2. Indicatorul este îndeplinit. Raportul dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui
anumit referent științific provenit de la o altă instituție de învățământ superior decât cea în care se
organizează susținerea tezei de doctorat și numărul tezelor de doctorat susținute în același domeniu
de studii universitare de doctorat din cadrul școlii doctorale nu trebuie să fie mai mare de 0.3, prin
raportare la situația înregistrată în ultimii 5 ani. Se analizează doar în domeniul de doctorat evaluat
au fost susținute minimum 10 teze de doctorat în ultimii 5 ani.
În ultimii cinci ani universitari, începând cu anul 2016-2017 și până în prezent, în cadrul
domeniului de doctorat Contabilitate din cadrul IOSUD UVT s-au susținut 23 teze de doctorat.
Situația centralizatoare referitoare la numărul tezelor de doctorat alocate referenților științifici care
provin de la instituții de învățământ, altele decât IOSUD UVT și raportarea la numărul total al tezelor
de doctorat susținute în domeniul de doctorat Contabilitate din cadrul Școlii Doctorale de Științe
Economice și Umaniste, susținute în ultimii cinci ani, este prezentată în Anexa 2.26.
Din analiza datelor prezentate se observă că indicatorul este îndeplinit, în sensul că raportul
dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui anumit referent științific care provine de la alte
instituții de învățământ și numărul tezelor de doctorat susținute în domeniul de doctorat Contabilitate
din cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste susținute în ultimii cinci ani se
încadrează în limita precizată de 0,3 exceptând situația a doi referenți științifici care provin de la alte
instituții de învățământ.
C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
C.1. - Existența și derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calității
C.1.1. Există cadrul instituțional și se aplică politici și proceduri pentru asigurarea interna
calității relevante..
C.1.1.1. Indicatorul este îndeplinit. Școala doctorală in care se încadrează domeniul de
studii universitare de doctorat face dovada desfășurării constante a procesului de evaluare si
asigurare interna a calității acestuia in conformitate cu o procedura dezvoltata si aplicata la nivel
de IOSUD, printre criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu:
a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat;
b) infrastructura si logistica necesare desfășurării activității de cercetare;
c) regulamentele si procedurile pe baza cărora se organizează studiile doctorale;
d) activitatea științifică a studenților doctoranzi;
e) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al studenților doctoranzi;
f) serviciile de sprijin social si academic (inclusiv in privința participării la diferite
manifestări, publicarea de articole s.a.m.d.) si de consiliere puse la dispoziția studenților
doctoranzi.
IOSUD si SDSEU urmează politica de asigurare a calității învățământului implementata in
Universitatea Valahia. Obiectivele IOSUD se aliniază la obiectivele instituției in domeniul sistemului
de management al calității, al educației /formării continue, al activităților de cercetare științifică și in
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domeniul cooperării naționale și internaționale. In fiecare an, școlile doctorale ale IOSUD sunt
auditate si obiectivele sunt monitorizate. În cadrul IOSUD există o comisie de calitate proprie, din
care face parte si un student doctorand, comisie care colaborează strâns cu CSUD.
a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat:
Pentru monitorizarea activității științifice a conducătorilor de doctorat, IOSUD a introdus
procedura PO-06-14 care permite cuantificarea activității anuale a conducătorilor de doctorat (Anexa
2.41). Procedura ia in calcul si punctează doar acele rezultate ori activități recunoscute de CNATDCU
(conform Ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016). Prin normare la punctajul minim necesar pentru
abilitare corespunzător fiecărui domeniu, procedura permite o evaluare unitară a conducătorilor de
doctorat din domenii diferite. De asemenea, prin art. 18 alin. (3) din Regulamentul Școlii Doctorale
se prevede evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat o dată la 5 ani conform legislației in
vigoare (Anexa 2.01).
b) infrastructura si logistica necesare desfășurării activității de cercetare:
Doctoranzii domeniului Contabilitate - SDSEU au acces la laboratoarele de cercetare ale
ICSTM, CCSCF și CCSMM, la laboratoarele FSE (in afara orarului - licenta/master), precum și la
celelalte facilități de cercetare din structura ICSTM, în măsura acestea le pot facilita derularea de
experimente, accesul la anumite resurse de tehnică de calcul (hardware și / sau software), în vederea
obținerii de rezultate care cercetările pe care le desfășoară (în special în zona de tehnologie a
informației, cu subdomeniile aferente, dar nu limitativ). În cadrul laboratoarelor universității se
facilitează accesul liber al doctoranzilor la resurse, asistență tehnică, dotare cu aparatură și produse
soft, cu recunoaștere națională și internațională, cu verificările metrologice în termen și documentare
completă privind modul de utilizare, modul de întreținere și modul de lucru pentru folosirea
capacităților maxime de valorificare a posibilităților tehnice. (Anexa 1.30, Anexa 1.31, Anexa 1.39).
În Regulamentul SDSEU (Anexa 2.01), la art. 15 alin. 1, în cadrul drepturilor studentuluidoctorand, lit. g) statuează: „să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile,
echipamentele UVT, pentru pregătirea sa și pentru elaborarea tezei de doctorat”
c) regulamentele si procedurile pe baza cărora se organizează studiile doctorale:
Regulamentul Școlii Doctorale (Anexa 2.01), conține prevederi cuprinzătoare referitoare la
organizarea studiilor doctorale, astfel:
- Titlul 3, Programul de studii universitare de doctorat, cuprinde prevederi referitoare la:
Competențele asigurate de programul de studii universitare de doctorat (art. 8), Structura
studiilor universitare de doctorat (art. 9);
- Titlul 5 vizează Îndrumarea studenților-doctoranzi (art. 13);
- Titlul 6 se referă la Durata programului de doctorat (art. 14);
- Titlul 7 cuprinde Drepturile și obligațiile studentului-doctorand și ale conducătorului de
doctorat (art. 15, 16);
- Titlul 10 cuprinde Norme privind mobilitatea doctoranzilor (art. 19);
- Titlul 11 vizează Finalizarea studiilor universitare de doctorat (art. 20).
Pentru finalizarea studiilor există proceduri operaționale specifice referitoare la modalitatea
de finalizare în modul standard sau prin utilizarea mijloacelor informatice:
- PO 07.26 - Finalizarea studiilor universitare de doctorat, aprobată de Senatul Universității
Valahia din Târgoviște (Anexa 2.39).
- PO 07.43 - Finalizarea studiilor universitare de doctorat utilizând metode alternative (Anexa
2.40).
De asemenea, există o Metodologie de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de
îndrumare (Anexa 2.04), precum și o Metodologie de soluționare a sesizărilor cu privire la
nerespectarea standardelor de calitate (Anexa 2.05).
d) activitatea științifică a studenților doctoranzi este reglementată la art. 11, în cadrul tezei
Programul individual de cercetare științifică din Regulamentul SDSEU (Anexa 2.01)
e) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al studenților doctoranzi, este
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reglementat la art. 10, în cadrul tezei Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
din Regulamentul SDSEU (Anexa 2.01).
Referitor la punctul (f), la art. 19 alin. 2 din Regulamentul Școlii Doctorale, este prevăzut astfel:
„Universitatea, prin Școala Doctorală poate acorda sprijin financiar studenților-doctoranzi pentru
efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în străinătate […]” (Anexa 2.01).
De asemenea, menționăm ca actualizarea si elaborarea regulamentelor, metodologiilor,
procedurilor este unul din obiectivele in domeniul calității in IOSUD si este monitorizat nu numai de
comisia de calitate a IOSUD, dar si de CEAC - Comisia de evaluare și asigurare a calității UVT si de
auditorul extern, AEROQ SA.
Obiectivele în domeniul calității se stabilesc pe la nivelul IOSUD și vizează cu prioritate
domeniile: managementul calității, educație /formare continuă, cercetare științifică și creație
universitară, cooperare națională și internațională. Pentru fiecare obiectiv sunt specificate acțiunile,
termenele, responsabilitățile, indicatorii de performanță și resursele. Sistemul de obiective în
domeniul calității stabilite la nivelul IOSUD este revizuit anual (Anexa 1.24).
In vederea evaluării gradului de realizare a obiectivelor propuse, în fiecare an universitar, se
întocmește Raportul privind analiza SMC la nivelul IOSUD. Gradul de realizare a obiectivelor
propuse se evaluează pe baza analizei indicatorilor de performanță. De asemenea, în cadrul
documentului se precizează realizările deosebite obținute și promovarea imaginii IOSUD (Anexa
1.25).
Auditul intern al sistemului de management al calității din cadrul IOSUD se desfășoară anual
și se efectuează de către auditorii interni, sub coordonarea Biroului de Evaluarea și Asigurarea
Calității, rezultatele fiind consemnate sub forma unui Raport (Anexa 1.27a). Auditul intern se
derulează pe baza programului anual aprobat de către Senatul universitar și a planului de audit (Anexa
1.27b).
Sistemul de management al calității din cadrul Școlii Doctorale include Metodologia de
autoevaluare a activității IOSUD (Anexa 1.20), elaborată de către CSUD și proceduri de evaluare a
studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care sunt disponibile pe site-ul universității și
sunt aplicate în mod sistematic. Sistemul de management al calității în UVT a fost evaluat în 2013 de
către EUA cu un raport pozitiv (Anexa 1.28).
Sistemul de management al calității la nivelul UVT este certificat ISO 9001:2015. Auditul extern
de supraveghere a SMC a avut loc în data de 28 noiembrie 2019, fiind efectuat de AEROQ București,
ca organism de certificare, cu experți recunoscuți pe plan național și internațional (Anexa 1.29).
*C1.1.2. Indicatorul este îndeplinit. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt
implementate mecanisme de evaluare care vizează identificarea nevoilor, precum și nivelul general
de satisfacție față de programul de studii universitare de doctorat ale studenților doctoranzi, în
vederea îmbunătățirii continue a serviciilor academice și administrative. In urma analizei
rezultatelor obținute, se dovedesc elaborarea si implementarea unui plan de măsuri.
Studenții doctoranzi au reprezentați în CSD și în CSUD prin care pot comunica cu conducerea
scolii doctorale sau a IOSUD sau se pot adresa direct, pentru orice problema, directorului SDSEU,
CSD sau CSUD. In Regulamentul SDSEU (Anexa 2.01) sunt prevăzute în mod expres drepturile
doctorandului (art. 15 alin. (1)) de a:
- participa la întocmirea planului individual al studiilor universitare de doctorat (lit. b));
- participa la reuniunile sau seminarele departamentului /colectivului de cercetare din care
face parte conducătorul său de doctorat, atunci când sunt în discuție teme relevante pentru
studiile universitare de doctorat (lit. e));
- de a fi reprezentat in forurile decizionale ale școlii doctorale, în CSUD și în Senatul UVT
(lit. f)).
De asemenea, pentru identificarea cât mai clară a nevoilor studenților doctoranzi, se procedează
la evaluarea pe bază de chestionar a nivelului lor de satisfacție față de programul de studii avansate,
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programul de cercetare, comisia de îndrumare si conducătorul de doctorat (Anexa 2.27a, Anexa
2.27b).
C.2. - Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învățare
C.2.1. Informațiile de interes pentru studenții doctoranzi, viitorii candidați, respectiv
informațiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic.
C.2.1.1. Indicatorul este îndeplinit. IOSUD publică pe website-ul instituției de învățământ
superior, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecția datelor, informații precum:
a) regulamentul scolii doctorale; b) regulamentul de admitere; c) contractul de studii doctorale; d)
regulamentul de finalizare a studiilor, incluzând și procedura de susținere publică a tezei; e)
conținutul programelor de pregătire bazate pe studii universitare avansate; f) profilul academic și
științific, ariile tematice /temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din domeniu, precum și
date instituționale de contact ale acestora; g) lista doctoranzilor din domeniu cu informațiile de bază
(anul înmatriculării; conducător); h) informații despre standardele de elaborare ale tezei de
doctorat; i) linkuri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, precum
și data, ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii.
IOSUD publică periodic toate categoriile de informații pe site dedicat.
(https://www.scoaladoctorala.valahia.ro/). Totodată pe site-ul UVT (www.valahia.ro) sunt secțiuni
specifice pentru IOSUD respectiv pentru regulamentele, metodologiile și procedurile specifice
(intranet.valahia.ro) În situația pregătirii unei susțineri publice, toate documentele necesare sunt
postate pe secțiunea dedicată din site-ul scolii doctorale fiind menționate datele de urcare și datele de
susținere care respectă minim 20 de zile înaintea susținerii. Anual se realizează arhivarea
evenimentelor anterioare disponibile în continuare pe site-ul IOSUD.
În concordanță cu indicatorul, informațiile referitoare se regăsesc pe cel puțin unul din
linkurile de referință:
https://www.valahia.ro/ro/regulamente/ (a, b, d, f);
https://intranet.valahia.ro (a, b, c, d);
https://www.scoaladoctorala.valahia.ro (a, b, c, d, e, f, h și i).
Respectarea GDPR a impus eliminarea din modul public a informațiilor despre doctoranzii,
acestea fiind disponibile la cerere sau fiind exprimate numeric în cadrul site-ului IOSUD.
C. 2.2. IOSUD / Școala Doctorală asigură studenților doctoranzi acces la resursele necesare
derulării studiilor doctorale.
C.2.2.1. Indicatorul este îndeplinit. Toți studenții doctoranzi au acces gratuit la o platformă
cu baze de date academice relevante pentru domeniile studiilor de doctorat organizate.

Studenții doctoranzi au acces la urmatoarele baze de date: Thomson Reuters - ISI Web of
Knowledge (Clarivariate Analytics), ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de cercetare
(Science Direct, Ebsco, Scopus, ProQuest Central, IEEE, Wiley Journals, Nature Journals, etc),
EOLSS.
Accesul este disponibil pentru toți utilizatorii din cadrul instituției, din interiorul sediului
acesteia, pe baza adreselor de IP. De asemenea, pe portalul universității există o descriere detaliată a
facilităților de acces gratuit la resurse electronice relevante pentru domeniile studiilor de doctorat
organizate
(https://www.valahia.ro/ro/noutati/778-acces-gratuit-la-baze-de-date-ebsco;
https://www.valahia.ro/ro/noutati/820-invitatie).
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C.2.2.2. Indicatorul este îndeplinit. Fiecare student doctorand are acces, la cerere și cu
acordul conducătorului de doctorat, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine
cu alte creații științifice sau artistice existente.
Studenții doctoranzi, prin intermediul conducătorilor de doctorat, au acces platforma de
verificare a similitudinii www.sistemantiplagiat.ro (Anexa 2.14).
C.2.2.3. Indicatorul este îndeplinit. Toți studenții doctoranzi au acces la laboratoarele de
cercetare științifică sau alte facilități în funcție de specificul domeniului / domeniilor din cadrul școlii
doctorale, conform unor reguli de ordine interioară..
Studenții doctoranzi ai SDSEU-DCO au acces liber la laboratoarele FSE (in afara orarului licenta/master), la laboratoarele de cercetare ale CCSCF și CCSMM, precum și la toate facilitățile de
cercetare din structura ICSTM, în măsura în care astfel au acces la resurse de cercetare relevante
pentru temele studiate.
Astfel, în Regulamentul SDSEU (Anexa 2.01), la art. 15 alin. (1) se statuează: „Pe parcursul
derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul: […] să
beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile, echipamentele UVT, pentru pregătirea
sa și pentru elaborarea tezei de doctorat”.
C.3. - Gradul de internaționalizare
C.3.1. Există o strategie și este aplicată pentru creșterea gradului de internaționalizare a
studiilor doctorale..
*C.3.1.1. Indicatorul este îndeplinit. IOSUD, pentru domeniul de studii evaluat, are încheiate
acorduri de mobilitate cu universități din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care
desfășoară activități în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi și a
cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale). Cel puțin 35%
dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de
mobilitate, precum participarea la conferințe științifice internaționale.
Activitatea de internaționalizare a SDSEU se bazează pe principiile definite în cadrul PO 07
46 Marketingul internațional al UVT (Anexa 2.29), ce reprezintă un document integrativ al strategiei
instituționale de internaționalizare (Anexa 2.37).
Pentru ciclul financiar Universitatea are încheiate acordurilor de parteneriat Erasmus, care prevăd
mobilităţi reciproce anuale pentru patru studenţi la ciclul III (doctorat) la specializarea Business
(Management), cu Universitatea Paris Est Creteil, Universitatea Castilla La Mancha şi Academia
Dimităr Ţenov (Anexa 2.28).
De asemenea, pe baza parcurgerii parțiale a documentelor anexate în vederea susținerii tezelor
de doctorat din perioada de raportare, au rezultat 11 participări ale studenților doctoranzi la conferințe
desfășurate în afara granițelor naționale. Doctoranzii aflați în stagiu au înregistrat numeroase
participări la conferințe internaționale. O parte din doctoranzii prezenți dar înmatriculați înainte de
2016, au fost integrați în proiecte de mobilitate internațională prin proiecte cu finanțare europeană.
C.3.1.2. Indicatorul este parțial îndeplinit. În cadrul domeniului de studii evaluat este
sprijinita, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutela internațională, respectiv
invitarea unor experți de prim rang care sa susțină cursuri/prelegeri pentru studenții doctoranzi.
După evaluarea UVT de către EUA, internaționalizarea activităților IOSUD UVT a devenit o
prioritate a managementului UVT (Anexa 2.37). Acțiunile specifice vizând internaționalizarea
activității s-au concretizat în contactarea unor experți internaționali în vederea realizării de cotutelă,
identificarea de mobilități ale doctoranzilor pentru activitate de cercetare la universități din
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străinătate, precum și prin invitarea unor experți de prim rang care sa susțină cursuri/prelegeri pentru
studenții doctoranzi (Anexa 2.31).
C.3.1.3. Indicatorul este îndeplinit. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor
doctorale este susținută și prin masuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaționale
pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali; includerea experților internaționali în comisii
de îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.).
Strategia de internaționalizare a UVT aplicată la nivelul domeniului de doctorat a determinat
înscrierea unui student internațional (China). Pentru implementarea măsurilor din strategie (Anexa
2.37), Universitatea Valahia a aplicat pentru evaluarea QAFIN in cadrul proiectului “IMPROVING
PUBLIC POLICIES IN HIGHER EDUCATION AND ENHANCING THE QUALITY OF
REGULATIONS BY UPDATING QUALITY STANDARDS”. Totodată se implementează secțiuni
în limbi de circulație internațională la nivelul site-urilor UVT și SDSEU. De asemenea UVT a realizat
ghiduri educaționale în limbi străine pentru atragerea de studenți, inclusiv de studenți doctoranzi
internaționali.
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3. STRATEGII ȘI PROCEDURI IMPLEMENTATE LA NIVELUL SDSEU,
CA MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ A CALITĂȚII
PROGRAMELOR DOCTORALE
IOSUD UVT are relații de bună cooperare cu o serie de instituții locale/regionale ale statului
(Primăria Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița), cu instituții descentralizate ale statului
(Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Dâmbovița, Direcția Finanțe Publice Dâmbovița).
UVT este, de asemenea, membră a Polului de Competitivitate Auto Muntenia, alături de SC
Automobile DACIA SA, SC Renault Tehnologie Roumanie SRL, SC Matrite Dacia SRL, SC
Proconsult SRL, SC AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL, SC ICPE ACTEL SA și
Universitatea din Pitești. Aceste relații pot sta la baza unor viitoare parteneriate pentru realizarea de
proiecte comune cu impact asupra mediului socio-economic.
Pe lângă proiectele finanțate în competiții naționale și internaționale, cadrele didactice din
cadrul IOSUD UVT au încheiat, în perioada 2016-2021 acorduri de parteneriat cu agenți economici
locali. Aceste proiecte pun în valoare cercetările doctorale, dezvoltă caracterul interdisciplinar și, în
unele cazuri, sprijină financiar doctoranzii.
Sistemul de management al calității din cadrul Școlii Doctorale include Metodologia de
autoevaluare a activității IOSUD (Anexa 1.20), elaborată de către CSUD și proceduri de evaluare a
studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care sunt disponibile pe site-ul universității și
sunt aplicate în mod sistematic. Sistemul de management al calității la nivelul UVT este certificat
ISO 9001:2015, unul dintre obiectivele strategice asumate în cadrul planului strategic 2016 - 2020
fiind acela de implementare a unui sistem de management integrat la nivelul UVT. Auditul extern de
supraveghere a SMC a avut loc în data de 19 noiembrie 2018, fiind efectuat de AEROQ București,
ca organism de certificare, cu experți recunoscuți pe plan național și internațional (Anexa 1.29). În
contextul eforturilor instituționale de îmbunătățire continuă a calității, dincolo de cerințele minimale
impuse prin reglementările în vigoare, se înscrie și evaluarea din partea Programului de Evaluare
Instituțională al Agenției Universitare Europene, desfășurată în anul 2013 și încheiată cu un raport
pozitiv (Anexa 1.28).
În contextul eforturilor instituționale de îmbunătățire continuă a calității, dincolo de cerințele
minimale impuse prin reglementările în vigoare, se înscrie și evaluarea din partea Programului de
Evaluare Instituțională al Agenției Universitare Europene, desfășurată în anul 2013 și încheiată cu un
raport pozitiv (Anexa 1.28).
În vederea îmbunătățirii vizibilității rezultatelor cercetării, în anul 2016 a fost implementat
proiectul: CNFIS-FDI-0078 - Internaționalizarea revistelor științifice și indexarea in baze de date
recunoscute prin platforme editoriale internaționale. Ca rezultat al activităților întreprinse, printre
alte publicații editate în cadrul UVT și indexate în baze de date internaționale, s-a numărat și Valahian
Journal of Economic Studies, editat de Facultatea de Științe Economice. Calitatea contribuțiilor
prezentate în interiorul jurnalului respectiv - dintre care cele aparținând doctoranzilor SDSEU-UVT
au o pondere importantă - face ca în prezent publicația să se afle în curs de evaluare pentru includerea
în Clarivate Analytics.
De asemenea, în contextul acțiunilor instituționale menite să întărească un climat academic
caracterizat de preocuparea pentru cercetarea științifică de înalt nivel și de îmbunătățire a vizibilității,
în cadrul instituției de învățământ superior se organizează evenimente ce se oferă o platformă de
dezbatere a ideilor și rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare întreprinse de către
doctoranzi; între acestea Simpozionul cercetărilor doctorale, deschis în egală măsură doctoranzilor
afiliați UVT, celor de alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, desfășurat anual,
constituie deja o manifestare de tradiție la nivelul instituției academice (Anexa 2.18a, Anexa 2.18b).
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O altă preocupare notabilă, ce se manifestă permanent, vizează asigurarea resurselor umane
de calitate. Astfel, o serie din conducătorii de doctorat ai Școlii doctorale sunt membrii ai unor
asociații profesionale și organizații guvernamentale precum: Asociația Generală a Economiștilor din
România (AGER), Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), Centrul teritorial
Dâmbovița al ANEVAR, Consiliul Național Director al ANEVAR (Asociația Națională a
Evaluatorilor Autorizați din România), Societății Academice de Management din România
(SAMRO), AMSE (Association for the Advancement of Modelling and Simulation techniques in
Enterprises), WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), CNATDCU și
ARACIS.
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4. CONCLUZII
Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste si-a propus sa devină un pol de
învățământ de excelență și de cercetare pentru domeniul Contabilitate, în măsură să aducă o creștere
a nivelului cunoștințelor si sa formeze cercetători capabili de performanta in acest domeniu.
Rezultatele obținute pana acum sunt promițătoare. Raportul de autoevaluare arata ca SDSEU are un
colectiv de conducători de doctorat cu mare experiență in cercetare, studenți doctoranzi/ absolvenți
merituoși si o bază materială corespunzătoare. În cinci ani, cu un colectiv de cinci conducători de
doctorat, au fost susținute 23 teze, toate confirmate sau în curs de confirmare, cu precizarea că toate
tezele de doctorat susținute în cadrul domeniului Contabilitate au primit aviz de confirmare de la
prima depunere.
Producția științifică a doctoranzilor in perioada evaluata constă în numeroase articole,
preponderent în publicații indexate BDI. Raportând situația la standardele naționale minimale pentru
acordarea titlului de doctor (OM nr. 5110/2018) unde, pentru domeniul Contabilitate, se specifică
șase articole, dintre care unul ca prim autor sau autor corespondent, rezultatele doctoranzilor
domeniului Contabilitate pot fi considerate bune. Considerăm posibilă creșterea accentului către
publicarea în jurnale indexate ISI, astfel încât tezele susținute poată obține calificativul excelent.
Trebuie remarcată existenta unor rezultate notabile obținute de către doctoranzii din domeniul
Contabilitate (aproape toate tezele susținute au primit calificativul foarte bine). Obținerea acestor
rezultate este o dovadă ca școala doctorală își îndeplinește misiunea, are aport recunoscut în creșterea
nivelului de cunoaștere in domeniu și pregătește specialiști pentru cercetare de nivel înalt in domeniul
Contabilității. Rezultatele se explică și prin efortul școlii și al conducătorilor de a integra doctoranzii
in echipe de cercetare și bineînțeles, prin interacțiunea continuă dintre conducătorii de doctorat,
comisiile de îndrumare si doctoranzi.
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5. ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR
Dintre cei 35 de indicatori ai metodologiei, 31 sunt îndepliniți integral iar 4 sunt îndepliniți
parțial. Indicatorii îndepliniți parțial sunt A.3.1.1, *A.3.1.2, *B.3.2.1 și C.3.1.2. Detaliem gradul de
îndeplinire al fiecăruia dintre acești indicatori.
• Indicatorul A.3.1.1 presupune existenta a minimum trei conducători de doctorat care
îndeplinesc standardele minimale CNATDCU pentru obținerea atestatului de abilitare. Trei
conducători de doctorat îndeplinesc punctajul CNATDCU însă este necesară dezvoltarea
diseminării în articole cu AIS > 0,15 respectiv in reviste Core Economics/Info Economics.
• Indicatorul *A.3.1.2. presupune existența a cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat din
domeniul de doctorat să fie sunt titulari în cadrul IOSUD, angajați cu încheierea unui contract
de muncă pe perioadă nedeterminată. În acest moment este doar unul singur angajat cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată (Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN)
reprezentând 20% din total conducători. În același timp, reușita abilitării pentru o parte din
cadrele didactice din Facultatea de Științe Economice, departamentul Contabilitate - Finanțe
Bănci și afilierea acestora, va asigura premisele îndeplinirii acestui indicator.
• Indicatorul *B.3.2.1 presupune ca numărul de teze de doctorat alocate unui anumit referent
provenind de la o instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD evaluată, să nu
depășească două (2) pentru tezele coordonate de același conducător de doctorat, într-un an.
Din prezentarea realizată la analiza indicatorului se observă că, în ultimii doi ani universitari
din perioada analizată, au existat doar câte două situații în care unui referent provenind de la
o instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD evaluat, i s-au alocat trei teze de doctorat
coordonate de același conducător de doctorat.
• Indicatorul C.3.1.2. prevede ca în cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinita, inclusiv
financiar, organizarea unor doctorate în cotutela internațională, respectiv invitarea unor
experți de prim rang care sa susțină cursuri/prelegeri pentru studenții doctoranzi. După
evaluarea UVT de către EUA, internaționalizarea activităților IOSUD UVT a devenit o
prioritate a managementului UVT (Anexa 2.37). Acțiunile specifice vizând
internaționalizarea activității s-au concretizat în contactarea unor experți internaționali în
vederea realizării de cotutelă, identificarea de mobilități ale doctoranzilor pentru activitate de
cercetare la universități din străinătate, precum și prin invitarea unor experți de prim rang care
sa susțină cursuri/prelegeri pentru studenții doctoranzi (Anexa 2.31).
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6. PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE, OPORTUNITĂȚI, AMENINȚĂRI
Raportul arată ca Domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate din cadrul SDSEU
satisface, în foarte mare măsură, criteriile din metodologia de acreditare.
Puncte forte:
• Competența conducătorilor de doctorat;
• Angrenarea doctoranzilor in cercetare;
• Dotarea la care au acces studenții SDSEU-DCO;
• Existenta ICSTM și a dotărilor aferente;
• promovarea unui sistem de management al calității (SMC) structurat pe trei domenii capacitate instituțională, eficacitate educațională și managementul calității - și certificarea
acestui sistem conform S.R. ISO 9001:2015, de către AEROQ București;
• implementarea unui management academic participativ, axat pe eficiență și eficacitate.
Sistemul de management al calității în UVT a fost evaluat în 2013 de către EUA cu un raport
pozitiv;
• calitatea ridicată a procesului didactic și implicarea studenților-doctoranzi din cadrul IOSUD
UVT în activități de cercetare, evidențiată prin rezultatele deosebite obținute de studenții
doctoranzi.
• UVT este punct local de contact EURAXESS (http://www.euraxess.gov.ro/serviciieuraxess/centre-de-servicii.html);
• UVT demonstrează capacitatea de cercetare și dă posibilitatea institutelor de cercetare,
cercetătorilor din țară și străinătate să utilizeze, în colaborare, infrastructura modernă existentă
în cadrul ICSTM, prin platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure
System - www.eriss.gov.ro);
• Studenții doctoranzi au acces liber la o serie de baze de date internaționale (Thomson Reuters
- Web of Knowledge, Science Direct, Scopus, ProQuest Central, EOLSS) - universitatea este
membru ANELIS.
• UVT este membru al consorțiului Academica Plus, alături de următoarele instituții:
Universitatea din Pitești, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești, Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia și Universitatea din Oradea;
• existența unei baze materiale deosebite: singurul campus universitar construit în totalitate
după 1990 cu dotări corespunzătoare; un institut de cercetare științifică și tehnologică
multidisciplinară (15 centre de cercetare) construit și dotat la cele mai înalte standarde din
fonduri europene (aprox. 14 mil. Euro);
• UVT are relații de colaborare cu majoritatea universităților de prestigiu din țară, peste 130 de
universități din străinătate și 47 de institute de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale.
• UVT este membru al Polului de Competitivitate Auto Muntenia, alături de SC Automobile
DACIA SA, SC Renault Tehnologie Roumanie SRL, SC Matrițe Dacia SRL, SC Proconsult
SRL, SC Aqua Financial Consulting SRL, SC Icpe Actel SA și Universitatea din Pitești;
• UVT are relații de bună cooperare cu o serie de instituții locale și regionale ale statului
(Primăria Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița), cu instituții descentralizate ale statului
(Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Dâmbovița, Direcția Finanțe Publice Dâmbovița).

Puncte slabe:
• Numărul scăzut de proiecte de cercetare in derulare;
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•
•
•
•
•

Numărul scăzut de proiecte internaționale.
numărul redus de studenți-doctoranzi străini;
numărul redus de conducători de doctorat care îndeplinesc condițiile CNATDCU, comparativ
cu numărul de doctoranzi;
lipsa fondurilor suficiente pentru participarea cadrelor didactice din IOSUD la conferințe
internaționale și pentru publicarea articole în jurnale ISI;
numărul redus de cercetători și profesori atrași din străinătate pentru activități de cercetare
științifică sau de predare .

Amenințări:
• amplificarea concurenței naționale și internaționale în domeniul învățământului superior ca
efect al globalizării;
• motivarea insuficientă a absolvenților cu diplomă de master pentru înscrierea la programe de
studii universitare;
• subfinanțarea învățământului superior din România;
• lipsa de ritmicitate a competițiilor de proiecte de cercetare la nivel național;
• finanțarea insuficientă pentru ca activitățile de cercetare-dezvoltare să fie desfășurate
sustenabil;
• puterea scăzută de angajare la nivelul mediului economic și social din județ;
• discrepanțele între salariile mici din învățământ și cele din alte domenii determină tinerii
absolvenți de valoare să aleagă o carieră mai bine plătită în comparație cu cea didactică sau
de cercetare;
• manifestarea unui trend descendent alarmant al întreprinderilor inovatoare, atât la nivel
național, cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia;
• lipsa unui pachet legislativ stabil care să stimuleze și să potențeze activitățile de CDI, transfer
tehnologic și parteneriatele public-private.
Oportunități:
• Exploatarea oportunităților ICSTM și a dotărilor aferente;
• Creșterea atractivității doctoratului in domeniul Contabilitate
• Existența unui grup de cadre didactice în domeniul Contabilitate cu potențial în abilitare;
• piața muncii confirmă buna pregătire a specialiștilor formați în universitate, în toate
domeniile, aceștia bucurându-se de un real prestigiu;
• creșterea intenției unor universități europene de prestigiu de a încheia contracte de colaborare
și parteneriate cu UVT;
• lărgirea orizontului geografic din care vor proveni viitorii studenți-doctoranzi ai IOSUD UVT
ca urmare a recunoașterii diplomelor și transferului de credite;
• existența unei colaborări foarte bune a universității cu administrația publică locala, regională
și națională, cu mediul economic și de afaceri, precum și cu diverse asociații profesionale,
care oferă posibilitatea încheierii unor parteneriate strategice pentru realizarea unor centre de
excelență, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice etc;
• creșterea numărului de programe post-universitare și post-doctorale în direcții impuse de piața
muncii;
• amplasarea geografică a UVT o face atractivă din punct de vedere financiar pentru studenții
din județele învecinate.
Analiza de mai sus arată că Domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate din
cadrul SDSEU prezintă puncte forte și oportunități de care permit continuarea cu bune rezultate a
activității desfășurate. Este necesară o intensificare a eforturilor pentru eliminarea punctelor slabe,
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respectiv depunerea de proiecte la competițiile naționale și, în special, construirea unor consorții cu
partenerii existenți, atât cei din mediul academic cât și cei din mediul economic, care să faciliteze
participarea cu succes in competițiile internaționale. In acest sens, vizibilitatea națională și
internațională a conducătorilor de doctorat ai SDSEU-DCO constituie o bună oportunitate care
trebuie exploatata mai mult. Referitor la amenințări, trebuie acordata atenție creșterii colectivului de
conducători de doctorat. In acest sens, o resursă internă valoroasă este reprezentată de cadrele
didactice specializate în domeniu, cu deosebire cele din cadrul Facultății de Științe Economice a
UVT.
În concluzie, considerăm că domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate din
cadrul SDSEU prezintă viabilitatea necesară continuării activității și atingerii de performanțe
superioare celor prezentate.
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7. ANEXE
Partea I - Prezentarea generală a IOSUD Universitatea „Valahia” din
Târgoviște și a Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste
Anexa 1.01 - HG. nr. 288/01.06.1992
Anexa 1.02 - HG. nr. 458/1994
Anexa 1.03 - HG. nr. 410/25.04.2002
Anexa 1.04 - HG domenii și specializări UVT 2020-2021
Anexa 1.05 - Organigrama UVT
Anexa 1.06 - Carta universitara
Anexa 1.07a - Planul strategic 2021-2024
Anexa 1.07b - Plan operațional 2020
Anexa 1.08 - Codul de etică și deontologie profesională
Anexa 1.09 - Comisia de etica universitară (a si b)
Anexa 1.10 - Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică a UVT
Anexa 1.11a – Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Anexa 1.11b - Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea
calității
Anexa 1.12 - Politica privind calitatea
Anexa 1.13 - Codul de asigurare a calității
Anexa 1.14 - Raportul anual privind activitatea de audit public intern
Anexa 1.15a - Componenta Senatului universitar 2020-2024
Anexa 1.15b - Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului UVT
Anexa 1.16 - Componența consiliului de administrație
Anexa 1.17a – Componenta CSUD
Anexa 1.17b - Regulamentul de organizare și funcționare a IOSUD UVT
Anexa 1.18 - Hotărârea senatului UVT nr. 105D/09.03.2012
Anexa 1.19 - Hotărârea senatului UVT nr. 126D/23.04.2013
Anexa 1.20 - Metodologia privind întocmirea raportului de autoevaluare a activității IOSUD
Anexa 1.21 - Regulament de organizare si desfășurare a activității de cercetare
Anexa 1.22 - Metodologia de evaluare a activității de cercetare în vederea recunoașterii
instituționale a centrelor de cercetare
Anexa 1.23 - Procedura operațională privind organizarea și evaluarea activității de cercetare
Anexa 1.24 - Obiectivele in domeniul calității la nivelul IOSUD
Anexa 1.25 - Raportul privind analiza SMC la nivelul IOSUD 2020
Anexa 1.26- Programul anual instruire in domeniul calității
Anexa 1.27a - Rapoarte anuale de audit intern IOSUD
Anexa 1.27b - Planul de audit intern la nivelul IOSUD
Anexa 1.28 - Raport de evaluare EUA
Anexa 1.29 - Certificat ISO 9001:2015 UVT
Anexa 1.30 - Situația spatiilor de învățământ ale UVT
Anexa 1.31 - Locații ale Bibliotecii UVT
Anexa 1.32 - Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat 2018-2019
Anexa 1.33 - Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni 2018-2019
Anexa 1.34 - Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii
universitare de doctorat
Anexa 1.35 - Ordine ale ministerului învățământului pentru domeniul de studii universitare și
conducători de doctorat în domeniul Contabilitate
Anexa 1.36 - Plan de învățământ SDSEU - domeniul Contabilitate
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Anexa 1.37 - Hotărârea senatului UVT nr. 1305F/10.09.2013
Anexa 1.38a - CV conducători de doctorat în domeniul Contabilitate
Anexa 1.38b - Liste de lucrări conducători de doctorat în domeniul Contabilitate
Anexa 1.39 - Spatiile de învățământ si cercetare ale Facultății de Științe Economice
Anexa 1.40 - Liste de lucrări doctoranzi Contabilitate
Anexa 1.41 - Regulamentul de organizare si funcționare a editurii
Anexa 1.42 - Bugetul de venituri si cheltuieli 2019 si 2020

Partea a II-a - Autoevaluarea Domeniul de studii universitare de doctorat
Contabilitate pe baza sistemului de indicatori
Anexa 2.01 - Regulamentul de organizare și funcționare a SDSEU
Anexa 2.02 - Metodologia de alegere a membrilor consiliului și a directorului Școlii doctorale
Anexa 2.03 - Hotărârea senatului UVT nr. 26C/22.04.2021 privind validarea alegerilor studenților
Anexa 2.04 - Metodologie de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de îndrumare
Anexa 2.05 - Metodologie de soluționare a sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de
calitate
Anexa 2.06 – Regulamentul instituțional de organizare si desfășurarea procesului de abilitare a
pentru conducere de doctorat in UVT
Anexa 2.07 – Procedura organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare
Anexa 2.08 - Metodologia organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare
Anexa 2.09 - Procedura operațională privind recunoasterea titlului de doctor obtinut in strainatate
Anexa 2.10 - Procedura operațională privind recunoasterea calitatii de conducator de doctorat
obtinuta in strainatate
Anexa 2.11 - Procese-verbale ale sedintelor CSDSEU
Anexa 2.12 - Contractul de studii universitare de doctorat
Anexa 2.13 - Descrierea sistemului informatic UMS
Anexa 2.14 - Procedura operațională privind verificarea antiplagiat
Anexa 2.15 – Centralizator privind coeficienții din rapoartele similitudine ale tezelor de doctorat
susținute în perioada oct. 2016- prezent - domeniul Contabilitate
Anexa 2.16 – Contract de furnizare de servicii antiplagiat
Anexa 2.17a – Proiecte de cercetare in care sunt implicati cadre didactice si doctoranzi din
domeniul Contabilitate
Anexa 2.17b – Lista doctoranzilor din domeniul Contabilitate care beneficiază de burse
Anexa 2.18a - Program detaliat simpozion doctoral
Anexa 2.18b - Invitație simpozion doctoral
Anexa 2.19a - Fise de îndeplinire a standardelor minimale - conducători de doctorat în domeniul
Contabilitate
Anexa 2.19b – Vizibilitate internațională - conducători de doctorat în domeniul Contabilitate
Anexa 2.20 – Discipline de studiu pentru programul Contabilitate
Anexa 2.21 - Fișele disciplinelor in concordantă cu planul de învățământ
Anexa 2.22 - Situația centralizatoare a tezelor de doctorat susținute în cadrul domeniului de studii
universitare de doctorat Contabilitate, în perioada oct. 2016 - prezent
Anexa 2.23 - Listele cu lucrările relevante ale doctorilor din cadrul domeniului de studii
universitare de doctorat Contabilitate, care au susținut teza în perioada oct. 2016 - prezent
Anexa 2.24 - Situația prezentărilor susținute la manifestări științifice ale doctorilor din cadrul
domeniului de studii universitare de doctorat Contabilitate, care au susținut teza în perioada oct.
2016 - prezent
Anexa 2.25 - Referenți externi la tezele de doctorat susținute în cadrul domeniului Contabilitate, în
perioada oct. 2016-prezent
Anexa 2.26 - Situația centralizatoare a referenți externi la tezele de doctorat susținute în cadrul
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domeniului Contabilitate, în perioada oct. 2016 - prezent
Anexa 2.27a – Procedura de evaluare a activ științifice conducători doctorat
Anexa 2.27b - Chestionar asupra gradului de satisfacție a doctoranzilor
Anexa 2.28 – Lista mobilităților ce pot fi efectuate pe baza Acordurilor Erasmus la nivel de studii
doctorale, în domeniul Contabilitate
Anexa 2.29 – Procedura de marketing internațional al Universității Valahia din Targoviste
Anexa 2.30 – Centralizator privind decontarea de cheltuieli de formare
Anexa 2.31 - Experți invitați să susțină prelegeri pentru doctoranzi
Anexa 2.32 – Centralizator privind repartiția doctoranzilor pe conducători
Anexa 2.33 – Centralizator privind candidații care au absolvit masterat la altă universitate
Anexa 2.34 – Tematica de admitere la studii doctorale 2020
Anexa 2.35 – Comisii de îndrumare doctorat Contabilitate
Anexa 2.36 – Lista cadre didactice pentru comisie îndrumare
Anexa 2.37 – Strategia de internaționalizare a UVT
Anexa 2.38 – PO 07.28 - Organizarea si desfășurarea admiterii la doctorat_ed.3_rev1_2020
Anexa 2.39 – PO 07.26-finalizarea studiilor universitare de doctorat.ed.2_2018
Anexa 2.40 – PO 07.43 - Procedura_Finalizare_Doctorat_online_ed.1_2020
Anexa 2.41 – PO 06.14 - Evaluarea activității științifice a conducătorilor de doctorat.Ed.1_2019
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