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HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016
pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare
doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

de

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016

Data intrării în vigoare: 10 Martie 2016
Istoric consolidări

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 551 din 3 august 2011, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii CNATDCU şi
IOSUD, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul
general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate
sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului,
în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia,
şi de data acordării titlului de doctor."
2. La articolul 66, după alineatul (3) se introduc două noi alineate,
alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Structura «dosarului de doctorat» şi accesul la acesta vor fi
reglementate printr-o procedură elaborată de CNATDCU şi aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu
respectarea legislaţiei în vigoare. Această procedură va respecta
următoarele reguli:
a) rezumatul tezei este publicat pe site-ul universităţii sau, după
caz, al Academiei Române şi poate fi consultat public după emiterea
dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere;
b) teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca
universităţii sau, după caz, a Academiei Române cu cel puţin 20 de zile
înainte de data fixată pentru susţinerea publică. Lucrarea de doctorat
rămâne document public la biblioteca universităţii sau, după caz, a
Academiei Române;
c) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a
tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută
publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după
emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va
atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor;
d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei
de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de
graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după
expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la
IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei,
documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma
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