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GHIDUL SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT CONFORM ORDIN NR. 3482/2016 PRIVIND 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE 

ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR ȘI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE  

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN COMISIA DE ÎNDRUMARE 

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat sunt necesar a fi parcurși următorii pași: 

   Se completează de către studentul doctorand cererea de susținere în comisia de îndrumare a tezei de doctorat 

(Anexa 1) și se depune  la Biroul de Studii Doctorale, împreună cu teza de doctorat în format electronic PDF și în 

format printat și spiralat (1 exemplar). 

   După susținerea de către studentul doctorand a tezei de doctorat în comisia de îndrumare( durata procesului de 

evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 de zile/ conform Ordin nr. 3482/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, art. 4, alin. c ) conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii 

oficiale a tezei de doctorat și organizează susținerea publică a acesteia. 

   Școala doctorală realizează analiza de similitudini  utilizând un program recunoscut de CNATDCU, raport ce 

este inclus în dosarul de doctorat (durata procesului de verificare este de 30 de zile, conform Ordin nr. 3482/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, alin. b). 

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT 

       După emiterea avizului favorabil al comisiei de îndrumare, studentul doctorand depune în mod oficial la 

Biroul de Studii Doctorale următoarele documente (conform Ordin nr. 3482/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, art. 9): 

 Cererea de stabilire a datei de susținere publică a tezei de doctorat (Anexa 2) avizată de către conducătorul 

de doctorat și președintele comisie de susținere publică (se depune cu minimum 20 de zile calendaristice 

înainte de data propusă pentru susținere la Biroul de Studii Doctorale, conform Ordin nr. 3482/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, alin. e) 
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 Teza de doctorat în format electronic PDF și în format printat  și cartonat 2 exemplare ale acesteia 

 Rezumatul tezei de doctorat și copie scanată în format PDF a acestuia 

 CV –ul studentului doctorand în format PDF și un exemplar printat 

 Copie a actului de identitate al studentului doctorand 

 Copie a certificatului de naștere al studentului doctorand 

 Copie a certificatului de căsătorie 

 Contractul de studii universitare de doctorat  

 Lista publicațiilor studentului doctorand și copii scanate în format PDF ale acestora 

 Adeverința de depunere a tezei de doctorat la Biblioteca „Cornelia Bodea”  

 CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în format electronic PDF și un 

exemplar printat 

 Referatele membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în format PDF și un exemplar 

printat 

 Datele personale ale membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (cupon pensie/adeverință 

de la locul de muncă, cont IBAN, copie act identitate) 

             Conducătorul de doctorat formulează o cerere de stabilire a comisiei de doctorat a susținerii publice a tezei 

care este înaintată spre aprobare Rectorului (Anexa 3) la care se anexează referatul de acceptare al conducătorului 

de doctorat și procesul verbal de avizare al tezei de doctorat în comisia de îndrumare. 

            Studentul doctorand împreună cu conducătorul de doctorat declară cu privire la asumarea                              

răspunderii  în ceea ce privește originalitatea conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării 

standardelor de calitate și etică profesională (Anexa 4) 

              Studentul doctorand își exprimă opțiunea de publicare a tezei de doctorat (Anexa 5), completează (Anexa 6)   

și (Anexa 7) 
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