
CABINET  MINISTRU  DELEGAT

______________________________________________________________________________

O R D I N
privind standardele de elaborare, procedurile şi  criterii le de evaluare a tezelor de

doctorat

În  temeiul  prevederilor  Legii  educației  naționale  nr.  1/2011,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, și  ale Hotărârii  Guvernului nr.  681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3850/2012  privind  aprobarea  Metodologiei  pentru  evaluarea  externă  în  vederea  autorizării  provizorii,
acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii,

în baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind
unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea
unor  măsuri  de  reorganizare  în  cadrul  administraţiei  publice  centrale  şi  pentru  modificarea  unor  acte
normative,

în  temeiul  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  536/2011 privind  organizarea  şi  funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul  delegat pentru învăţământul  superior,
cercetare ştiinţifică şi  dezvoltare tehnologică

emite  prezentul ordin:

Art.  1
(1) Se aprobă standardele de elaborare, procedurile şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat.
(2) Standardele naționale de elaborare și criteriile naționale de evaluare a tezelor de doctorat de către
Consiliul  Naţional  de  Atestare  a  Titlurilor,  Diplomelor  şi  Certificatelor  Universitare  sunt  prevăzute  în
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Ordin.
(3) Procedura de evaluare a tezelor de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor  şi  Certificatelor  Universitare  este  prevăzută  în  anexa  nr.  2  care  face  parte  integrantă  din
prezentul Ordin.
Art.  2
(1) În  cadrul  instituţiilor  organizatoare  de  studii  universitare  de  doctorat,  denumite  în  continuare
IOSUD, recunoscute ca atare de Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza autorizării provizorii, a acreditării,
respectiv a evaluării periodice, studiile universitare de doctorat dispun de sisteme proprii şi specifice de
conducere şi administrare a programelor de studii şi cercetare, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale.
(2) Codul de  etică  şi  deontologie  profesională  al  IOSUD,  aprobat  de  senatul  universitar,  include
măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de
doctorat, precum şi sancţiunile aferente.
(3) La nivelul fiecărei IOSUD, prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare  de  doctorat  se  stabilesc  cerințe  pentru  elaborarea  tezei  de  doctorat,  în  concordanţă  cu
reglementările legale în vigoare.
(4) Regulamentul școlii  doctorale include standardele specifice de elaborare,  procedurile proprii  şi
criteriile de evaluare a tezelor de doctorat la nivelul școlii doctorale.
Art.  3
(1) Standardele naționale de elaborare și criteriile naționale de evaluare a tezelor de doctorat de către
Consiliul  Naţional  de  Atestare  a Titlurilor,  Diplomelor  şi  Certificatelor  Universitare sunt  formulate  în
termeni de reguli sau rezultate şi definesc nivelul minim obligatoriu de elaborare a standardelor specifice
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de elaborare, a procedurilor proprii şi criteriilor de evaluare a tezelor de doctorat la nivelul școlii doctorale,
care trebuie să se situeze peste nivelul minimal.
(1) Nivelul maximal al standardelor de elaborare și al criteriilor de evaluare a tezelor de doctorat este
adoptat în mod independent de fiecare IOSUD pentru fiecare școală doctorală, pe baza comparării sale cu
alte școli doctorale similare din ţară sau din străinătate.
(2) Standardele specifice de elaborare şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat la nivelul școlii
doctorale nu pot deroga standardele de elaborare, procedurile şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat
aprobate prin prezentul ordin.
(3) Standardele specifice de elaborare şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat la nivelul școlii
doctorale  pot  varia  de  la  o  instituţie  la  alta  şi  există  posibilitatea  ca,  în  timp,  școlile  doctorale  să-şi
formuleze standarde de specifice de elaborare şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat la niveluri cât
mai înalte şi competitive la nivel naţional şi european.
Art.  4
(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, consiliul şcolii  doctorale
elaborează, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective, și avizează, prin
votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai şcolii
doctorale respective:
a) standardele specifice de elaborare,
b) procedurile proprii,
c) criteriile de evaluare a tezelor de doctorat la nivelul școlii doctorale.
(2) Şcolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, vor asigura publicarea pe internet a standardelor
specifice de elaborare, procedurilor proprii şi criteriilor de evaluare a tezelor de doctorat pe domenii de
studii universitare de doctorat sau interdisciplinar, în concordanță cu organizarea școlilor doctorale.
Art.  5

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul universitar 2014-2015.
Art.  6

Direcţia Generală Învăţământ Superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor  Universitare  şi  instituţiile  organizatoare  de  studii  universitare  de  doctorat  vor  duce  la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.  7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU DELEGAT,

Mihnea  COSTOIU

București

Nr. ……………..

Data: ……………..2013

2



Anexa nr.  1 la Ordinul ministrului  nr.  ____________/___________

Standardele naționale de elaborare și  criterii le naționale de evaluare a tezelor de
doctorat

de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,  Diplomelor şi  Certificatelor
Universitare

CAPITOLUL I
Standardele naționale de elaborare a tezei de doctorat

Art.  1 Considerații  generale
(1) Doctoratul se poate desfăşura în limba română, în limba minorităţilor naţionale sau într-o limbă de
circulaţie internaţională, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de
doctorat şi studentul-doctorand.
(2) De regulă, teza de doctorat se redactează în limba română, cu rezumat în limba engleză, maxim 10
pagini.
(3) Teza de doctorat poate fi redactată în limba unei minorităţi naţionale sau într-o limbă de circulaţie
internaţională, conform prevederilor contractului de studii de doctorat, cu rezumat în limba română, maxim
10 pagini.
(4) Ca dimensiuni  ale  tezei,  se  acceptă  100-150  pagini,  din  care  cel  puțin  două  treimi  rezervate
cercetărilor proprii.
(5) O teză de doctorat care ajunge sau depășește 200 de pagini ridică legitime suspiciuni cu privire la
contribuția reală, personală a autorului.
(6) Teza  de  doctorat  se  va  redacta  în  format  B5,  numit  şi  format  academic  sau  ştiinţific  
(B5 Jis – 18,2 / 25,7 cm sau B5 ISO – 17,6 / 25 cm).

Art.  2 Structura tezei de doctorat
Teza de doctorat trebuie să aibă următoarea structură:
a) copertă;
b) pagina de titlu;
c) cuprins;
d) lista cu lucrările științifice publicate;
e) lista cu abrevieri şi simboluri;
f) liste cu tabele și grafice.
g) introducere;
h) conţinut;
i) concluzii şi contribuţii personale;
j) bibliografie;
k) anexe (opţional);

Art.  3 Coperta tezei de doctorat
Coperta tezei de doctorat trebuie să cuprindă următoarele informații: sigla și denumirea instituției

de  învățământ  organizatoare  de  studii  universitare  de  doctorat,  titlul  tezei  de  doctorat,  autorul  tezei,
conducătorul științific, anul.

Art.  4 Pagina de tit lul
De regulă pagina de titlu repetă informaţiile oferite pe copertă. Se recomandă completarea acestora

cu titlul tezei, componenţa Comisiei, data susţinerii şi destinaţia exemplarului tezei de doctorat.

Art. 5 Cuprinsul
(1) Teza de doctorat va avea un cuprins care să conţină titlurile tuturor capitolelor și subcapitolelor
însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol și subcapitol.
(2) Cuprinsul  trebuie  să  cuprindă  întreaga  lucrare,  adică:  introducere,  conţinut,  concluzii,  anexe,
referinţe bibliografice.

Art.  6 Lista cu lucrările ști ințifice publicate
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(1) Lista trebuie să conţină lucrările științifice elaborate de doctorand, inclusiv referatele şi rapoartele
de cercetare elaborate în perioada de pregătire a tezei.
(2) Lista  va  prezenta  lucrările  reprezentative,  pe  categorii:  cărţi,  articole  publicate  în  reviste  de
specialitate,  lucrări  prezentate la manifestări  ştiinţifice organizate de asociații  profesionale naționale și
internaționale, brevete, contracte de cercetare.
(3) Pentru lucrările științifice publicate în revistele de specialitate cotate în sistemul ISI sau în reviste
indexate  în  baze  de  date  internaţionale  (BDI),  se  menționează  titlul  revistei,  volumul,  anul,  numărul,
precum și factorul de impact.

Art. 7 Lista cu abrevieri  şi  simboluri
(1) Lista cu simbolurile, abrevierile și notaţiile utilizate frecvent în teză trebuie să respecte standardele
utilizate în literatura de specialitate.
(2) Simbolurile, abrevierile și notaţiile utilizate frecvent în teză se scriu în ordine alfabetică, începând
cu alfabetul latin, litere mici apoi literele mari corespondente şi se continuă cu alfabetul grec, litere mici şi
apoi literele mari corespondente.

Art.  8 Liste cu tabele și  grafice
În cazul  în  care  teza de doctorat  conţine figuri  (imagini,  grafice)  şi/sau tabele,  acestea  vor  fi

prezentate, sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi
numărul paginii la care se află acesta.

Art.  9 Introducerea
(1) Introducerea tezei  de  doctorat  are  rolul  de  a  situa  cercetarea într-un context  temporal,  istoric,
geografic, profesional și se întinde pe 5-6 pagini.
(2) Introducerea trebuie să conţină:
a) motivaţia alegerii temei de cercetare;
b) importanţa şi actualitatea temei;
c) prezentarea pe scurt a conţinutului lucrării;
d) încadrarea temei în preocupările internaţionale, naţionale, zonale, ale colectivului de cercetare;
e) obiectivele științifice pentru rezolvare în cadrul cercetării științifice;
f) comentarii sintetice privind metoda de cercetare abordată și metodologia cercetării;
(3) La elaborarea introducerii tezei de doctorat se pornește de la ideea că evaluatorul trebuie cucerit,
trebuie convins de valoarea acesteia, că ea răspunde temei propuse, că este valoroasă și originală.

Art.  10 Conținutul
(1) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de
doctorat.
(2) Pornind de la afirmaţia că teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a
domeniului  de  doctorat,  să  conţină elemente  de originalitate  în  dezvoltarea  sau soluţionarea  temei  de
cercetare,  precum şi  modalităţi  de  validare  ştiinţifică  a  rezultatelor  proprii,  conținutul  lucrării  trebuie
structurat în trei părţi mari:
a) partea generală;
b) partea specifică;
c) partea experimentală.
(1) Partea generală prezintă starea actuală a temei cercetate – analiza descriptivă a realizărilor din
domeniu, pe baza unei documentări laborioase.
(2) La elaborarea tezei de doctorat se va ţine seama că ea se adresează unor specialişti din domeniul
respectiv şi de aceea trebuie evitate descrierile generale.
(3) Partea generală nu trebuie să depășească o treime din volumul  tezei  și  este structurată pe 1-2
capitole.
(4) Partea specifică, ocupă cea mai mare parte a tezei și prezintă tipul de abordare a temei de cercetare,
respectiv cercetarea exploratorie sau cercetarea aplicativă.
(5) Partea  specifică  cuprinde  contribuţiile  doctorandului,  iar  pentru a  evidenţia  acest  aspect  unele
titluri sau subtitluri pot conţine sintagma „contribuţii privind”.
(6) Partea experimentală prezintă materialul luat în studiu, precum și metodele/ tehnicile de cercetare
folosite, în funcţie de caracterul tezei și al cercetărilor efectuate, cu următoarele sublinieri:
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a) contribuţiile doctorandului şi valoarea rezultatelor obţinute, aplicabilitatea acestora, modul în care
pot fi utilizate pentru continuarea cercetărilor în domeniu;
b) gradul în care au fost rezolvate problemele propuse, gradul de atingere a obiectivelor, problemele
care nu s-au rezolvat, problemele noi care au apărut pe parcursul derulării cercetării, precum și direcţiile
noi de cercetare rezultate.

Art. 11 Metodele/tehnicile  de  cercetare  consacrate  în  domeniu  sunt  doar  menționate  fără  a  fi
descrise în detaliu, fac excepție metodele proprii care se prezintă în detaliu.
Art. 12 Partea dedicată rezultatelor cercetării poate conţine unul sau două capitole în funcţie de
metoda aleasă pentru verificarea experimentală.
Art.  13 Rezultatele obținute formează un capitol distinct și se prezintă descriptiv în tabele, grafice,
ilustrații, cu menționarea semnificației statistice a acestora.

Art. 14 Concluzii  şi  contribuţii  proprii
(1) Concluziile tezei de doctorat şi contribuţiile proprii trebuie să evidențieze:
a) măsura în care au fost atinse obiectivele de cercetare științifică;
b) direcţiile în care trebuie continuată cercetarea;
c) avantajelor şi dezavantajelor tehnico-economice;
d) problemele rămase nerezolvate;
e) contribuțiile proprii.
(2) Această parte a tezei de doctorat se constituie ca un capitol distinct şi  va fi dezvoltată pe 5-6
pagini.
(3) Se recomandă ca acest capitol să cuprindă două părţi  distincte: o parte de concluzii  şi  o parte
dedicată contribuţiilor proprii.
(4) În partea de concluzii se vor regăsi numai răspunsurile la problemele propuse spre cercetare şi
perspectivele deschise de către aceasta, rolul acestei părți  fiind de sintetizare a ideilor autorului despre
cercetarea științifică în domeniu.
(5) În partea de concluzii trebuie evitată tendinţa de a include idei sau citate noi, care trebuie să intre
în capitolele lucrării.
(6) Contribuţiile proprii trebuie să fie măsurabile şi să se regăsească în partea specifică sau în partea
experimentală  a  tezei,  pentru  fiecare  contribuţie  menţionându-se  numărul  capitolului  şi  numărul
paragrafului unde a fost dezvoltată.
(7) Redactarea trebuie să confere acestei părţi un caracter concret, punctual.

Art.  15 Bibliografia
(1) Lista bibliografică trebuie să conţină cel puțin 100 de lucrări reprezentative, din categoriile cărţi,
articole  din  reviste  de  specialitate,  lucrări  prezentate  la  manifestări  ştiinţifice,  brevete,  contracte  de
cercetare, teze de doctorat, cursuri universitare, elaborate în ultimii 10 ani, editate pe suport de hârtie sau
suport electronic, inclusiv pagini web.
(2) Lista  bibliografică  trebuie  să  conţină  şi  lucrările  elaborate  de  doctorand,  inclusiv  referatele  şi
rapoartele de cercetare elaborate în perioada de pregătire a tezei de doctorat.

Art.  16 Anexele
(1) Anexele pot avea una sau mai multe pagini, care vor fi numerotate consecutiv.
(2) Este de dorit ca tabelele, figurile etc. să fie incluse în anexe, iar în textul propriu-zis să rămână
doar cele fără de care textul în sine nu ar avea cursivitate.

Art.  17 Ghidul  de redactare al tezei de doctorat
(1) Fiecare școală doctorală elaborează un ghid de redactare a tezei de doctorat pe domenii de studii
universitare de doctorat sau interdisciplinar, cu referire la cerinţe formale de tehnoredactare.
(2) Ghidul de redactare a tezei face parte integrantă din regulamentul școlii doctorale.
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CAPITOLUL II
Criterii  naționale de evaluare a tezei de doctorat

Art.  18 Considerații  generale
(1) Teză de doctorat este lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul
studiilor universitare de doctorat și reprezintă o condiţie legală pentru obţinerea titlului de doctor.
(2) Teza  de  doctorat  constituie  raportul  final  al  realizării  şi  valorificării  proiectului  de  cercetare
ştiinţifică şi se elaborează conform cerinţelor specifice școlii doctorale.
(1) Elaborarea unei teze de doctorat este, prin excelenţă, o activitate de cercetare.
(2) Teza  de  doctorat  trebuie  să  confirme  capacitatea  doctorandului  de  a  întreprinde  o  cercetare
ştiinţifică la nivel național și internaţional, în mod creator, autonom şi responsabil.
(3) Teza  de  doctorat  trebuie  să  urmărească  punerea  în  evidență  a  unor  date  cu  înalt  impact  în
cercetarea de bază a domeniului.

Art.  19 Relevanța științifică
(1) Teza de doctorat trebuie să aibă următoarele valenţe:
a) să se încadreze în preocupările de cercetare ştiinţifică din ţară şi/sau străinătate;
b) să fie de actualitate;
c) să fie oportună;
d) să prezinte importanţă teoretică şi practică;
(2) Relevanța științifică reprezintă primul criteriu pentru evaluarea tezei de doctorat.
(3) Se evaluează competențele autorului în realizarea cercetării ştiinţifice, respectiv:
a) capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice;
b) abilităţile de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
c) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
d) capacitatea de analiză critică a informaţiilor din literatura de specialitate;
e) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
f) cunoştinţele privind managementul proiectelor de cercetare;
(4) Teza de doctorat trebuie să reflecte aptitudinile de cercetător ale doctorandului demonstrate prin
participarea în unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat.
(5) Comisiile de specialitate ale CNATDCU verifică respectarea cerinţei de a se realiza, la nivelul
școlii doctorale, proiecte de cercetare care implică doctoranzi şi sunt finalizate prin publicaţii.

Art.  20 Originalitatea
(1) Teza de doctorat se încadrează în mod uzual în categoria lucrărilor științifice originale, bazate pe
studii și/sau cercetări experimentale, conform metodologiei cercetării științifice.
(2) Teza de doctorat trebuie să fie o lucrare ştiinţifică riguroasă şi consistentă în contextul literaturii
naționale și internaţionale de specialitate.
(3) Teza de doctorat trebuie să ofere contribuţii originale de cercetare științifică realizate cu acurateţe
metodologică şi să probeze competenţele autorului de a explica şi interpreta coerent rezultatele obținute.
(4) Studentul-doctorand  este  autorul  tezei  de  doctorat  şi  îşi  asumă  corectitudinea  datelor  şi
informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.
(5) Conducătorul  de  doctorat  răspunde  împreună  cu  autorul  tezei  de  respectarea  standardelor  de
calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii,  potrivit  prevederilor art.  170 din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Pentru toate informaţiile, ideile şi interpretările preluate de doctorand, în mod critic, din alţi autori,
potrivit practicilor naționale și internaţionale, cutumelor şi standardelor fiecărei discipline, este obligatorie
indicarea, precisă şi detaliată a sursei..
(7) Citatele exemplificative din alţi autori vor fi delimitate clar de textul original al tezei.
(8) Situaţia de plagiat poate fi constatată la nivelul fiecărei etape din elaborarea tezei:
a) la susţinerea prezentărilor stadiilor cercetării,
b) la prezentarea tezei în fața comisiei de îndrumare,
c) prin referatele membrilor comisiei, 
d) în cadrul şedinţei publice de susţinere,
e) prin sesizări din partea comunităţii ştiinţifice,
f) în urma analizei ulterioare a textului tezei.
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(9) IOSUD  ia  măsuri  pentru  prevenirea  şi  sancţionarea  abaterilor  de  la  normele  eticii  ştiinţifice,
profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei.
(10) În cazul  unor  eventuale  fraude academice,  al  unor  încălcări  ale  eticii  universitare  sau al  unor
abateri  de  la  buna conduită  în  cercetarea ştiinţifică,  inclusiv  al  plagiatului,  studentul  doctorand şi/sau
conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii.

Art. 21 Validarea științifică a rezultatelor
(1) Teza de doctorat trebuie să completeze literatura de specialitate, să aibă o parte experimentală care
să valideze rezultatele teoretice obţinute și să cuprindă o prezentare statistică, calitativă și cantitativă a
mijloacelor de validare științifică și de diseminare a rezultatelor proprii.
(2) Fiecare școală doctorală va stabili în regulamentul propriu, pe domenii de studii universitare de
doctorat sau interdisciplinar, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, nivelul minim acceptat
pentru validarea științifică și pentru diseminarea rezultatelor obţinute, în concordanță cu cerințele impuse
de comisia de specialitatea a CNATDCU.
(3) Comisiile de specialitate ale CNATDCU verifică respectarea relevanţei  mijloacelor propuse de
școala  doctorală  pentru  validarea  științifică  și  pentru  diseminarea  rezultatelor  obținute  de  studenții-
doctoranzi.
(4) Principalele modalităţile de validare ştiinţifică a rezultatelor sunt:
a) lucrări științifice în reviste de specialitate cotate în sistemul ISI sau în reviste indexate în baze de
date internaţionale (BDI);
b) lucrări  prezentate  la  manifestări  ştiinţifice  organizate  de  asociații  profesionale  naționale  și
internaționale  (congrese,  conferinţe,  simpozioane,  întâlniri  ştiinţifice,  care  au  ca  obiectiv  valorificarea
activităţii de cercetare etc);
c) brevete de invenție;
d) contracte de cercetare.
e) rapoarte de cercetare.

Art.  22 Criterii  pentru acordarea calificativelor
(1) Pe baza susţinerii  publice  a  tezei  de  doctorat  şi  a  rapoartelor  referenţilor  oficiali,  comisia  de
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat.
(2) Calificativele  care  pot  fi  atribuite  sunt:  „Excelent”,  „Foarte  bine”,  „Bine”,  „Satisfăcător”  şi
„Nesatisfăcător”.
(3) Standardele specifice de elaborare şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat la nivelul școlii
doctorale trebuie să prevadă un capitol distinct pentru acordarea calificativelor.
(4) Criteriile care se aplică cumulativ pentru acordarea calificativului „Excelent” sunt următoarele:
a) teza constituie o cercetare fundamentală de interes major sau o cercetare aplicată, valorificată prin
cel puțin două granturi /brevete în calitate de director de grant sau titular/unic autor în cazul brevetelor;
b) diseminarea rezultatelor cercetării  s-a realizat prin publicarea, în calitate de unic a unui număr
minim de patru articole științifice, din care cel puțin două în reviste de specialitate cotate în sistemul ISI și
cel puțin două în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI);
c) validarea  ştiinţifică  a  rezultatelor  cercetării  s-a  realizat  prin  participarea  la  minimum  două
manifestări ştiinţifice organizate de asociații profesionale naționale și internaționale, din care cel puțin una
la nivel internațional.
(5) Criteriile care se aplică cumulativ pentru acordarea calificativului „Foarte bine” sunt următoarele:
d) teza constituie o cercetare fundamentală de interes major sau o cercetare aplicată, valorificată prin
cel puțin un grant /brevet în calitate de director de grant sau titular/unic autor în cazul brevetelor;
a) diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin publicarea, în calitate de unic/prim autor, unui
număr minim de două articole științifice, din care cel puțin unul în reviste de specialitate cotate în sistemul
ISI și cel puțin unul în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI);
b) validarea  ştiinţifică  a  rezultatelor  cercetării  s-a  realizat  prin  participarea  la  minimum  două
manifestări ştiinţifice organizate de asociații profesionale naționale și internaționale, din care cel puțin una
la nivel internațional.
(6) Criteriile care se aplică cumulativ pentru acordarea calificativului „Bine” sunt următoarele:
a) teza constituie o cercetare fundamentală de interes major sau o cercetare aplicată, valorificată prin
cel puțin un grant /brevet în calitate de membru;
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b) diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin publicarea, în calitate de unic/prim autor a cel
puțin un articol științific în reviste de specialitate cotate în sistemul ISI și cel puțin un articol în reviste
indexate în baze de date internaţionale (BDI);
c) validarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării s-a realizat prin participarea la cel puțin o manifestare
ştiinţifică organizată de asociații profesionale naționale sau internaționale.
(7) Criteriile care se aplică cumulativ pentru acordarea calificativului „Satisfăcător” sunt următoarele:
a) teza constituie o cercetare fundamentală de interes major sau o cercetare aplicată;
b) diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin publicarea unor articole științifice în reviste de
specialitate cotate în sistemul ISI sau în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI), la nivel
național  sau  internațional  sau  prin  participarea  la  unele  manifestări  ştiinţifice  organizată  de  asociații
profesionale naționale sau internaționale, în colective de cercetare.
(8) În situația în care nu sunt întrunite criteriile de acordare a calificativelor menționate la alin. (4) –
(7), comisia de doctorat acordă calificativul „Nesatisfăcător”, cu precizarea elementelor de conţinut care
urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat, şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei.

CAPITOLUL III
Dispoziții  finale

Art.  23
(1) Verificarea  realizării  standardelor  specifice  de elaborare  și  a  criteriilor  de  evaluare  a  tezei  de
doctorat la nivelul școlilor doctorale este de competența IOSUD, având în vedere că standardele și criteriile
proprii aprobate la nivelul școlilor doctorale sunt asumate de IOSUD, în concordanță cu strategia proprie
de asigurare a calității școlilor doctorale.
(2) Măsura în care şcoala doctorală respectă standardele de elaborare şi criteriile de evaluare a tezelor
de doctorat reprezintă criteriu pentru evaluarea externă a școlii doctorale în vederea autorizării provizorii, a
acreditării sau a reacreditării.

Art.  24
(1) Standardele specifice de elaborare, procedurile proprii şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat
la nivelul școlii doctorale avizate de consiliul școlii doctorale, se comunică Consiliul Naţional de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
(2) Orice  modificare  sau  completare  a  standardelor  specifice  de  elaborare,  procedurilor  proprii  şi
criteriilor  de  evaluare  a  tezelor  de  doctorat  la  nivelul  școlii  doctorale  se  avizează  de  Comisiile  de
specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
(3) CNATDCU va oferi informaţii privind variaţia naţională a standardelor de elaborare și a criteriilor
de evaluare a tezelor de doctorat pentru a orienta școlile doctorale să-şi definească propriile standarde de
elaborare și criterii de evaluare a tezelor de doctorat.

Art.  25 Școlile doctorale au obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind programele de
studii universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor persoane
fizice sau juridice interesate.

Art.  26
(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.
(2) Prevederile prezentei anexe se aplică şi  în cazul programelor de studii  universitare de doctorat
desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.
Art. 27 Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează
şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale vor fi publicate pe site-ul universității și pe un site
administrat de Ministerul Educaţiei Naționale, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor
de autor.
Art.  28 Protecţia  drepturilor  de  proprietate  intelectuală  asupra  tezei  de  doctorat  se  asigură  în
conformitate cu prevederile legii.
Art.  29 Valorificarea  dreptului  de  autor  şi/sau  a  drepturilor  de  proprietate  industrială  asupra
produsului  sau  creaţiei  originale  realizate  în  cadrul  programului  de  studii  universitare  de  doctorat  se
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, în vigoare.
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Anexa nr.  2 la Ordinul  ministrului  nr.  ____________/___________

Procedura de evaluare a tezelor de doctorat
de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,  Diplomelor  şi  Certificatelor

Universitare

Art.  1 Considerații  generale
(1) Procedura de evaluare a tezei de doctorat la nivelul școlii doctorale se încheie cu propunerea
comisiei de doctorat privind acordarea titlului de doctor și calificativului.
(2) Propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor se înaintează CNATDCU, spre validare.
(3) În  vederea  derulării  procedurii  de  evaluare  a  tezelor  de  doctorat  de  către  CNATDCU,
instituțiile organizatoare de studii  universitare de doctorat  (IOSUD) și  instituțiile organizatoare de
doctorat (IOD), au obligația de a constitui și înainta un dosar pentru fiecare student-doctorand, pe care
îl înaintează Ministerului Educației Naționale, numit în continuare MEN.
(4) CNATDCU, în urma evaluării  dosarului,  propune ministrului educaţiei naționale acordarea
sau neacordarea titlului de doctor.
(5) Evaluarea tezelor de doctorat de către CNATDCU se realizează pe baza nivelului minim al
tuturor standardelor naționale de elaborare și criteriilor de evaluare a tezei de doctorat, aprobate prin
prezentul ordin.
(6) Titlul  de  doctor  se  atribuie  prin  ordin  al  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi
sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.

Art. 2 Dosarul  de doctorat
(1) Dosarul  de  doctorat,  pe  care  instituțiile  organizatoare  de  studii  universitare  de  doctorat
(IOSUD) și instituțiile organizatoare de doctorat (IOD) îl înaintează MEN cuprinde:
a) Adresa oficială de înaintare a dosarului de doctorat către MEN;
b) Procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a
titlului de doctor și calificativul;
c) Referat final întocmit în vederea susținerii publice a tezei de doctorat, care atestă parcurgerea
programului de studii universitare de doctorat conform prevederilor legale aplicabile;
d) Decizia de numire a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat;
e) Decizia de înmatriculare la studii universitare de doctorat;
f) Copie a Contractului de studii universitare de doctorat;
g) Curriculum vitae și lista de lucrări, semnate de studentul-doctorand;
h) Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (după
caz), diplomă de bacalaureat, diplomă de licență și foaie matricolă/ supliment la diplomă, diplomă de
master (după caz) și foaie matricolă/ supliment la diplomă;
i) Teza de doctorat în format electronic, pe CD, care va cuprinde: textul integral al tezei de
doctorat (în format pdf.); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba româna (în format pdf.);
rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba engleză (în format pdf.);
j) Teza de doctorat în format tipărit.

Art.  3 Evaluarea dosarului de către comisia de evaluare
(1) Comisia de specialitate din structura CNATDCU, numită în continuare comisia de evaluare,
analizează teza de doctorat pe baza standardelor naționale de elaborare și a criteriilor naționale de
evaluare a tezelor de doctorat, prevăzute în anexa nr. 1.
(1) Comisia  de  evaluare  propune  validarea  tezei  doctorat  în  cazul  în  care  se  constatată
îndeplinirea tuturor standardelor naționale și a tuturor criteriilor naționale de evaluare.
(2) Nerealizarea nivelului minim al unui standard de elaborare și/sau a unui criteriu de evaluare a
tezei de doctorat,  respectiv a criteriilor pentru acordarea calificativelor,  atrage după sine amânarea
deciziei cu privire la validarea tezei de doctorat.
(3) În cazul în care se constată nerealizarea mai multor standarde naționale și criterii de evaluare,
comisia de evaluare propune invalidarea tezei de doctorat.
(4) Comisia de evaluare propune validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza majorităţii
voturilor membrilor comisiei de evaluare.



(5) În  cazul  în  care  se  propune  validarea  tezei  de  doctorat,  comisia  de  evaluare  aprobă
calificativul atribuit de comisia de doctorat.
(6) Comisia de evaluare poate solicita puncte de vedere de la alte comisii de evaluare pentru a se
pronunța asupra caracterului interdisciplinar al cercetărilor.

Art.  4 Validarea  rezoluției  comisiei  de  evaluarea  de  către  Consiliul  general  al
CNATDCU
(1) Consiliului general al CNATDCU analizează și aprobă/validează propunerile comisiilor de
evaluare și propune ministrului educaţiei naționale acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
(2) În baza deciziei de validare a tezei de doctorat, preşedintele CNATDCU propune ministrului
educaţiei naționale acordarea titlului de doctor.
(3) În cazul  în  care  Consiliul  general  al  CNATDCU aprobă/validează  propunerea comisia  de
evaluare privind invalidarea tezei de doctorat, preşedintele CNATDCU emite decizia de invalidare a
tezei.
(4) Decizia de invalidare, însoțită de raportul sintetic de evaluare, se transmite MEN în vederea
comunicării  către IOSUD/ IOD, conform prevederilor  art.  168 alin. (8) din Legea nr.  1/ 2011, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise
CNATDCU  conform  prevederilor  art.  168  alin.  (8)  din  Legea  nr.  1/  2011,  cu  modificările  și
completările ulterioare,  CNATDCU propune ministrului  educației  naționale neacordarea titlului  de
doctor. 

Art.  5 Contestarea rezoluției Consiliului general al CNATDCU
(1) Ordinul  de  atribuire,  respectiv,  de  neacordare  a  titlului  de  doctor,  precum  și  decizia  de
invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD/
IOD.
(2) Contestația se înregistrează oficial la MEN și se transmite la CNATDCU, în vederea derulării
procedurii privind analiza contestațiilor în cadrul comisie de analiză a contestațiilor.

Art.  6 Dispoziții  finale
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