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N O T Ă D E F U N D A M E N T A R E 

Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE a GUVERNULUI privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctorat 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
În prezent, cadrul legal care reglementează organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de doctorat este constituit din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
din ordine ale ministrului emise pe baza şi în executarea hotărârii Guvernului. 

Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 
de doctorat şi ordinele ministrului care prevăd reglementări specifice organizării studiilor 
universitare de doctorat au fost adoptate în temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea sistematizării reglementărilor care vizează organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de doctorat, noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede la art. 158, alin. (1) ca 
studiile universitare de doctorat să se desfăşoare pe baza cod al studiilor universitare de doctorat, 
aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Proiectul Codului studiilor universitare de doctorat este propus în cadrul proiectului 
POSDRU Studii doctorale în România - Organizarea Şcolilor Doctorale. 

2. Schimbări preconizate 
Codul studiilor universitare constituie cadrul legal care reglementează organizarea şi 

implementarea programelor de studii universitare de doctorat din România. 
Prin aplicarea dispoziţiilor codului se urmăreşte realizarea unui cadru minim de referinţă 

pentru practicile de organizare a programelor de studii universitare de doctorat şi promovarea de 
proceduri şi principii comune pentru garantarea calităţii în organizarea şi desfăşurarea programelor 
de studii universitare de doctorat. Finanţarea studiilor universitare de doctorat este reglementată la 
art. 160 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Competiţiile de granturi sunt reglementate prin 
Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea si evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, care precizează la art. 47 alin. (3) ponderea de 50% pentru 
evaluatori externi cu excepţia proiectelor pentru care se solicită o finanţare mai mică decât 
echivalentul în lei a 20.000 euro. Proiectul de hotărâre de Guvern propune ca această sumă să fie 
echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul granturilor doctorale, pentru eficientizarea competiţiilor 
pentru astfel de granturi. 

Codul se aplică în toate Instituţiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat care 
funcţionează, potrivit legii, în România. 
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De asemenea, dispoziţiile Codului se aplică şi programelor de studii universitare de doctorat 
realizate în cadrul cooperării internaţionale universitare, pe baza acordului între instituţiile 
respective. 

Codul studiilor universitare de doctorat are prevăzute dispoziţii privind respectarea eticii 
ştiinţifice, profesionale şi universitare, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei 
de doctorat 

Codul are prevăzute măsuri pentru stimularea angajării în muncă a absolvenţilor de 
programe de studii universitare de doctorat. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic 
Nu are impact în echilibrul macroeconomic al economiei. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Universităţile trebuie să coopereze, în domeniul educaţiei doctorale, cu institutele de 

cercetare, sectoarele de afaceri şi industriale, din ţară şi din străinătate, astfel încât să fie promovată 
mobilitatea studenţilor doctoranzi. 

Organizarea doctoratului prin şcoli doctorale, în care colaborează instituţii de învăţământ 
universitar şi centre/institute de cercetare prin dezvoltarea de laboratoare de cercetare, în asociere cu 
agenţi economici din sectorul public şi privat, urmăreşte, printre altele, pregătirea doctoranzilor 
pentru piaţa muncii prin dezvoltarea de contracte şi parteneriate cu actori socioeconomici şi 
integrarea profesională a studenţilor. 

3. Impactul social 
Instituţiile organizatoare de programe doctorale monitorizează gradul de angajare al 

absolvenţilor şi dezvoltă strategii de îmbunătăţire a inserţiei profesionale a acestora pe piaţa muncii. 

4. Impactul asupra mediului 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

Alte informaţii 
Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru 
anul curent cât şi pe termen lung ( pe 5 ani ) 
Nu are impact financiar asupra bugetului general 
consolidat. 
- milioane lei - 

Următorii 4 ani Indicatori Anul 
curent 2011 2012 2013 2014 

Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetului general consolidat 

0 0     
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2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetului general consolidat 

0 0     

3. Impact financiar (3=1-2) 0 0     

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative suplimentare Ordin de ministru privind reglementarea 
actelor de studii universitare de doctorat. 
Metodologia de evaluare si acreditare a 
programelor de studii universitare de 
doctorat şi de acreditare a IOSUD, ca parte 
integrantă a Metodologiei de asigurare a 
calităţii in învăţământul superior 

2. Compatibilitatea actului normativ cu 
legislaţia comunitară în materie 

Nu există o directivă europeană de 
reglementare în domeniu. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 

 

4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte 
documente 

 

Denumirea actului sau documentului 
comunitar, numărul, data adoptării si data 
publicării 

Gradul de 
conformitate (se 
conformează/nu se 
conformează) 

Comentarii 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Nu este cazul  

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

  

 

Secţiunea a 6-a 
Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 
Prezentul act normativ este propus ministerului de CNATDCU, organism consultativ de 
specialitate format din reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior si de cercetare legal 
constituite 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul 
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
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privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului 
normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ 
Au fost respectate dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională. Proiectul de 
Hotărâre a Guvernului a fost supus dezbaterii publice, prin publicare pe site-ul web al 
Ministerului. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, CNATDCU, instituţiile organizatoare de 
studii universitare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ. 

Faţă de cele prezentate, supunem avizării prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. 
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