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1. SCOP 

Scopul acestei proceduri este de a descrie modul de aplicare a prevederilor legale privind 

organizarea și desfășurarea activității de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat în 
vederea acordării titlului de doctor. 

2.  DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică în Școala doctorală din cadrul Universității Naționale de Educație 

Fizică și Sport din București cu privire la tezele de doctorat elaborate sub egida sa. 

3 CADRUL DE REFERINȚĂ CARE REGLEMENTEAZĂ ACEASTĂ 
PROCEDURĂ 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică 

- Legea 100/2018 pentru aprobarea OUG 54/2017 privind modificarea art. VIII ali. (3) 

din OUG 96/2016 

- HG nr. 134/02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 

- Hotărârea Guvernului 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 
învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 413 din 01.06.2016; 

- Hotărârea Guvernului nr 654/2016 pentru modificarea și completarea HG 376/2016 
privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de 
studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2016 / 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 
23.09.2016; 

- Hotărârea Guvernului nr 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 
învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 230 din 04.04.2017; 

- Hotărârea Guvernului nr 915/2017 privind modificarea anexei la HG  1418/2006 

pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă a standardelor de referință și a 
listei indicatorilor de performanță a ARACIS 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

- OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydaojvgi/hotararea-nr-580-2014-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar
http://lege5.ro/Gratuit/gqydaojvgi/hotararea-nr-580-2014-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar
http://lege5.ro/Gratuit/gqydaojvgi/hotararea-nr-580-2014-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar
http://lege5.ro/Gratuit/gqydaojvgi/hotararea-nr-580-2014-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar
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- OMENCȘ  nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor , Diplomelor și 
Certificatelor Universitare și ale OMENCȘ 

- OMENCȘ nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și 
utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii 
universitare de doctorat , în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările 
științifice. 

- OM 3473/2017 privind aprobarea metodologiei de primire la studii și școlarizare a 
cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 publicat în MO nr.233/ 

aprilie 2017  

- OMENCS nr. 5825/2016 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte 
state este aplicat în procedura de recunoaștere a actelor de studii obținute în 
străinătate;  

- OM 5921/2016 privind recunoașterea de către instituțiile de învățământ superior, 
respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România a 
calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar, 
acreditate din străinătate; 

- OM 5922/2016 pentru aprobarea metodologiei privind recunoașterea de către 
instituțiile de învățământ superior a funcțiilor didactice din învățământul universitar, 
acreditate din străinătate; 

- OM 5923/2016 recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau 
într-un domeniu profesional, obținute în străinătate; 

- Ordinul MECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi 
obligaţiilor studentului; 

- OM 5403/2018 privind stabilirea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în 
evaluare 

- Carta Universitară a UNEFS / ediția 2017 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat / 

2017 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului 
de abilitare / 20.12.2016. 

4. DEFINIȚII 
Teza de doctorat  este o lucrare originală elaborată în legătură cu proiectul individual 
de cercetare, conform structurii cadru  stabilite de regulamentul școlii doctorale. 
 

5.  DESCRIEREA ACTIVITĂȚII   
5.1  Principii generale 

Art.1  Se aplică principiul transparenței, al egalității de șanse și al eticii și deontologiei în 
cercetarea științifică. 
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Art. 2. Sunt analizate tezele finalizate care urmează să fie prezentate în ședința de 
presusținere  în cadrul Școlii doctorale și cele care obțin favorabil pentru susținere publică. 

6. MOD DE LUCRU  

Art. 3.  

(1) Studenții doctoranzi vor depune teza de doctorat în format electronic la secretariatul 

școlii doctorale. Secretariatul Școlii doctorale va verifica dacă teza are acceptul 

conducătorului științific, număr de înregistrare și CD/DVD-ul care să conțină lucrarea 

în întregime. 

(2) Secretarul Școlii doctorale va atașa tezei raportul de similitudine , transmis de către 
persoana desemnată de IOSUD UNEFS pentru operarea cu programul de stabilire a 
gradului de similitudine. 

 
Art. 4  

(1) Secretariatul Școlii doctorale va informa conducătorii de doctorat și persoanele care 
fac parte din comisia de îndrumare a doctorandului, autor al tezei respective, despre 

faptul că aceasta îndeplinește condițiile preliminare pentru susținerea în departament 
(accept conducător științific, raport de similitudine favorabil).  

(2) Toți membrii Școlii doctorale și ai comisiei de îndrumare sunt  invitați să studieze 
teza. 

(3) Împreună cu directorul Școlii doctorale, conducătorul științific și doctorandul 
respectiv se stabilește locul, data și ora pentru presusținere. 

(4) Presusținerea trebuie să se programeze în cadrul unei ședințe a Școlii doctorale, cu 

participarea membrilor comisiei de îndrumare. 

 
Art. 5  

(1) Programul de presusținere a tezei este distribuit tuturor componenților Școlii doctorale 
UNEFS și membrilor comisiei de îndrumare.  

(2) Prezența conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare este 
obligatorie. 

(3) În cazul în care, din motive obiective, conducătorul nu este prezent, el va fi înlocuit de 

către directorul Școlii doctorale, care își va asuma responsabilitatea consemnării și 
transmiterii în scris conducătorului științific toate observațiile, aprecierile și 
recomandările formulate în cadrul ședinței de presusținere. 

(4)  La presusținere participă secretara Școlii doctorale care întocmește procesul –verbal 

de ședință. Acesta va fi semnat de către toți participanții la ședință. 
 

Art. 6  
(1) În cazul avizării favorabile teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul 

Școlii Doctorale, în format tipărit în 3 exemplare, cu acordul conducătorului scris pe 
teză și în format electronic împreună cu rezumatul tezei electronic și tipărit în 20 de 

exemplare și CV-ul doctorandului; secretariatul Școlii Doctorale certifică îndeplinirea 
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de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de studii universitare 
de doctorat. 

(2) În cel mult două săptămâni de la depunerea tezei conducătorul de doctorat face 
propuneri privind componența comisiei de evaluare în vederea susținerii publice a 
tezei de doctorat. Comisia se supune avizării Consiliului Școlii Doctorale și aprobării 
Prorectorului desemnat cu coordonarea activității Școlii Doctorale, în cel mult o lună. 

(3) Data susținerii publice se propune de fiecare conducător de doctorat pentru 
doctoranzii săi. Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, 
avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere publică, 
se depune la secretariatul Școlii Doctorale cu minim 20 de zile calendaristice înainte 
de data propusă pentru susținere. 

Art. 8 
(1) Școala Doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 

20 de zile înainte de data propusă pentru aceasta. Anunțul susținerii publice, CV-ul 

doctorandului, rezumatul tezei în  format electronic și CV-urile membrilor comisiei 

de susținere publică, sau link-uri către acestea, sunt afișate pe site-ul UNEFS. 

(2) Teza de doctorat în format tipărit trebuie să fie pusă la dispoziția publicului  
 interesat la biblioteca universității cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată 
 pentru susținerea publică. Biblioteca emite o adeverință privind depunerea unui 
 exemplar tipărit al tezei. 

Art. 9 
(1) După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile, IOSUD UNEFS

 are obligația transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca 

 Națională a României unde poate fi accesat la cerere.  
 

Art. 10  
(1) Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor 
capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publica și va putea fi accesată liber 
pe platforma națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor; tezei i 
se va atribui o licență de protecție a dreptului de autor. 
(2) Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a 
unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni, pentru 
realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost 
primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în 

format electronic devine liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe 
de protecție a dreptului de autor. 

(3)După publicarea tezei, sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a 
notifica IOSUD asupra acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică și un link la 
publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională. 

 

Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Senatului UNEFS București din data de 
28.01.2019 
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7.RESPONSABILITĂȚI / NIVELURI IERARHICE – Funcții de conducere 

 
Senatul 

Universității 
Rectorul 

Universității 
Prorector Responsabil 

proces 
Decan/ 

Director 
departament 

Secretariat 

-aprobă 
procedura; 

-aprobă 
reviziile 

procedurii. 

-aprobă 
procedura; 

-impune 

aplicarea 

procedurii. 

-elaborează, verifică, 
modifică,avizează 
procedura; 

-monitorizează 
aplicarea procedurii. 

-întocmește, 
difuzează, 
modifică, 
retrage 

procedura.   

-aplică 
procedura. 

 

-aplică 
procedura  

7. LISTA DE DIFUZARE 

1. Rectorat 

2. Prorectorat 

3. Școala Doctorală  
4. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
5. Facultatea de Kinetoterapie 

6. Secretariatul Universităţii 
7. Direcţia Generală Administrativă 

8. Direcţia Economică 

9. Oficiul Juridic 
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