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                                                     SCOALA DOCTORALA DE DREPT 

 
 
 
 
 
 

ETAPE 
 

premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat 
 
 

 
În atenţia doctoranzilor care sunt în stadiul  de elaborare a tezei de 
doctorat: 
 

Tema Proiectului de cercetare ştiinţifică, susţinut după promovarea 
anului I (programul de pregătire universitară avansată) devine tema tezei 
de doctorat, conform H.G. nr. 567/2005 Art.13, pct. (4),  Ordinului M.E.C 
4491/6.07.2005, Regulamentului Universităţii şi Regulamentului Facultăţii de 
Drept.  

Orice modificare a temei/titlului tezei de doctorat se face conform 
Regulamentului Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept, Art.38.  şi înainte 
de depunerea cererii de analiză preliminară a tezei în catedră.  
   Notă: Pe site-ul facultăţii sunt afişate temele Proiectelor de cercetare ştiinţifică aprobate 
să devină teme pentru tezele de doctorat. 
 
 
 
 
1. Teza de doctorat finalizată se supune unei analize preliminare în colectivul 

catedrei de specialitate, la cerere şi după îndeplinirea de către doctorand a 

tuturor obligaţiilor prevăzute în programul de pregătire universitară 

avansată şi în programul de cercetare ştiinţifică şi după achitarea 

integrală a taxei de studiu (dacă este cazul). 

 Cererea de analiză a tezei în catedră, completată de doctorand şi avizată de 

conducătorul de doctorat şi de şeful de catedră, se depune la secretariatul 

Şcolii doctorale.  
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2. După ce a fost analizată şi avizată în catedră, teza de doctorat, în trei 

exemplare, se depune oficial la secretariatului Şcolii doctorale în vederea 

susţinerii publice, cel târziu până pe data de 30 septembrie 2011 (pentru 

doctoranzii înmatriculaţi în octombrie 2008) sau până la noile termene de 

depunere a tezei rezultate în urma acordării de întreruperi sau prelungiri. 

Odată cu teza, doctorandul va depune următoarele documente, în două 

exemplare: 

•      cererea de depunere oficială a tezei în vederea susţinerii publice; 

• referatul favorabil al conducătorului de doctorat; 

• memoriul de activitate (semnat); 

• lista lucrărilor ştiinţifice ale doctorandului, publicate şi comunicate, cu 

precizarea coautorului (dacă este cazul), a numărului de pagini, a 

locului unde au fost publicate sau comunicate, precum şi a datei la 

care au fost publicate sau communicate (semnată); 

• copie de pe certificatul de naştere, legalizată de un notar public; 

• copie de pe certificatul de căsătorie, legalizată de un notar public, în  

cazul în  care numele de pe diploma de licenţă nu corespunde cu cel 

sub care se susţine teza de doctorat; 

• copie de pe diploma de bacalaureat, legalizată de un notar public; 

• copii de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă, legalizate de un notar 

public; 

• copii de pe diploma de master şi foaia matricolă, legalizate de un notar 

public; 

 
La aceste documente vor fi ataşate (1 exemplar): 

• rezumatul tezei în  format electronic (PDF)- pe CD  şi în format 

fizic, cu avizul conducatorului de doctorat pe prima pagină; 

• teza în format electronic ( numai pentru citire - „read only” )- pe 

CD. 

              Regimul dreptului de autor este reglementat prin contractul de studii 

de doctorat. 

   Doctoranzii care posedă acte de studii obţinute în străinatate vor 

prezenta traducerea în limba română a actului respectiv împreună cu 
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echivalarea acestuia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, ambele legalizate de un notar public. 

 

3. Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată 

de Consiliul  Şcolii doctorale şi aprobată de către Rector. 

Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de 

doctorat şi 3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi din afara Universităţii din 

Bucureşti. 

 Preşedintele comisiei de doctorat este directorul şcolii doctorale, decanul 

facultăţii sau delegatul acestora.  

 Referenţii  oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată 

teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin 

conferenţiar universitar. sau de cercetător ştiinţific principal gradul I.  

 Din comisia de doctorat pot face parte şi specialişti din alte ţări care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în HG 567/2005.  

În cazul doctoratului în cotutelă, comisia de doctorat este formată din 

specialişti din ambele instituţii. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 

specialişti dintr-o terţă instituţie de învăţământ superior. Preşedintele comisiei 

de doctorat este reprezentantul şcolii doctorale la care a fost înmatriculat 

doctorandul. 

 

4. Biroul Doctorat al Universităţii  întocmeşte Dispoziţii pentru numirea 

comisiilor. 

 

5. Secretariatul Şcolii doctorale redactează adresele pentru membrii 

comisiei. Acestea vor fi însoţite de documentele pentru plată. 

Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la 

conducerea Şcolii doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii 

tezei de doctorat. În cazul în care unul sau doi referenţi oficiali apreciază că 

teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută.  Teza de doctorat refăcută 

se depune la secretariatul Şcolii doctorale cu acordul scris al conducătorului 

ştiinţific şi al referenţilor oficiali implicaţi. 
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 În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine 

indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului ştiinţific, cu 

avizul Consiliului Şcolii doctorale şi cu aprobarea Rectorului.  

Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai 

dacă toate referatele oficiale sunt favorabile.  

 Şcoala doctorală asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin 

biblioteca de profil sau prin afişare electronică pe site-ul Universităţii din 

Bucureşti sau prin difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat. 

 Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl 

trimite la specialişti în domeniu din ţară sau din străinătate, pentru obţinerea 

unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblul a rezultatelor 

prezentate în teză.  

 În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie 

internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod 

obligatoriu în limba română.  

 6. Secretariatul Şcolii doctorale înmânează doctorandului cererea tip 

pentru fixarea datei, după îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de 

regulament. Cererea completată se depune la secretariat cu cel puţin 20 de 

zile înainte de data stabilită pentru susţinerea publică a tezei. 

Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează pe site-ul facultăţii şi 

la avizier  cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.  

 Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din 

cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui 

comisiei de doctorat şi a conducătorului ştiinţific. Referentul oficial absent, 

datorită unor motive bine întemeiate, trebuie să trimită votul, în plic închis, 

preşedintelui comisiei. 

 În cazul tezei redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, 

susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. 

Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat 

evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie 

tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt:  „Foarte bine”, „Bine” 

sau „Satisfăcător”.   
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 Consiliul Ştiinţific al Şcolii doctorale va stabili criteriile de acordare a 

calificativelor atribuite tezelor de doctorat. 

 În cazul în care comisia a hotărât atribuirea calificativului „Foarte bine” 

sau „Bine”, preşedintele comisiei comunică auditoriului hotărârea de a acorda 

doctorandului titlul de doctor. 

 În cazul acordării calificativului „Satisfăcător”, comisia de doctorat va 

preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate şi va stabili o 

nouă susţinere publică a tezei de doctorat. 

 

Formulare tip care se ridică de la secretariatul Şcolii doctorale: 
 

- cererea de analiză preliminară a tezei în catedră; 
- cererea de depunere oficială a tezei în vederea susţinerii 

publice; 
- cererea de fixare a datei de susţinere publică a tezei de 

doctorat. 
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