
  
 

Anexa 5 
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ......................................................................... 
ŞCOALA DOCTORALĂ ................................................................ 
 
 
 

AVIZUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE 
din  .................................................. 

 
 

Membrii comisiei de îndrumare, întruniți în data de ........................, au discutat avizarea tezei de 

doctorat a d-nei / d-lui .............................................................................................................  

Teza de doctorat cu titlul:  

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ a fost realizată sub îndrumarea 

conducătorului de doctorat ...................................................................................................................................... . 

Membrii comisiei de îndrumare au hotărât:  

AVIZAREA / NEAVIZAREA tezei de doctorat, în vederea analizei şi susţinerii publice. 

Observaţiile şi recomandările comisiei de îndrumare1:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 
 
____________________________ 
 

COMISIA DE ÎNDRUMARE*: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

 

*Membrii care nu au fost sau nu pot fi prezenţi fizic transmit e-mail cu verdictul avizare / neavizare. 
E-mail-ul printat se ataşează, iar în locul semnăturii se completează „e-mail ataşat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Dacă observațiile și recomandările comisiei de îndrumare presupun modificări substanțiale ale tezei de 
doctorat, atunci rezoluția este în mod obligatoriu de NEAVIZARE, iar conducătorul de doctorat și comisia de 
îndrumare fixează un termen de maximum 6 luni pentru refacerea tezei de doctorat.  



  
 

Anexa 9 
 

Propunere comisie – SD - Subanexa 1 
 
 

Domnule Director, 
 
 
 

Subsemnatul / a _________________________________________, prof.dr. / conf.dr. / c.ş.I / c.ş.II 

______________________________________, în calitate de conducător de doctorat în domeniul 

___________________________________ propun următoarea comisie în vederea analizării tezei de doctorat cu 

titlul:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

elaborată de _________________________________________________________________. 

 
Preşedinte: 

 ____________________________________________________________ 
 
Referenţi oficiali*: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
 

Menţionez că referatul de acceptare asupra tezei şi avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii 

tezei de doctorat au fost incluse în dosarul studentului-doctorand. 

 
 
 
       Conducător de doctorat, 
 
         ____________________ 
 

 
 
 
* profesor/conferenţiar, c.p.I/c.p.II dr., cadre didactice abilitate. 
Se va trece în dreptul fiecăruia instituţia de la care provine. 



  
 

Anexa 9 
FACULTATEA DE ____________________                   Propunere comisiei - SD-Subanexa 2 

ŞCOALA DOCTORALĂ  _______________ 

Nr. ______ din _____________ 

 
 
 

Către 

BIROUL DOCTORAT 

 
 
     Vă înaintăm spre aprobare comisia pentru analiza şi susţinerea tezei de doctorat a domnului / doamnei 

__________________________________________________________________________________________ 

cu titlul: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________, în următoarea componenţă: 

 
     Preşedinte: 

     _______________________________________________ 

 

     Conducător de doctorat: 

     _______________________________________________ 

 

     Referenţi oficiali: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 
Comisia a fost avizată în şedinţa Consiliului Şcolii doctorale în data de __________________. 

 
 

DIRECTOR, 
 

Prof. univ. dr. _________________ 



  
 

Anexa 9 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                     Propunere comsiei - SD-Subanexa 
3 
FACULTATEA DE .......................... 
ŞCOALA DOCTORALĂ .................. 

 

 

R E F E R A T 
 

 
 

Domnul / doamna ................................................................., înmatriculat / ă la data de ............., forma 

de învăţământ / finanţare ........................................................... şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în 

programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi în programul de cercetare ştiinţifică. 

Teza de doctorat a fost susţinută şi avizată de către conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de 

îndrumare în data de ......................... . 

Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat, prof. dr. / conf. dr. ................................. a fost 

depus într-un exemplar şi este favorabil. 

Teza de doctorat, în varianta tipărită, a fost depusă, în trei exemplare, la secretariatul şcolii doctorale, la 

data de  .................. . 

 
 
 
 

Secretarul Şcolii Doctorale, 
 

………………………….………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/_/_/1ex. 



  
 

Anexa 9 
Propunere comisie – SD - Subanexa 4 

 
 

Domnule Director, 
 
 

Subsemnatul, prof.dr. / conf.dr. / c.ş.I / c.ş.II _________________________________________, în 

calitate de conducător de doctorat1 în domeniul ___________________________________, propun următoarea 

comisie în vederea analizării tezei de doctorat, desfășurate în cotutelă interdisciplinară / internațională, cu 

titlul:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ , 

elaborată de _________________________________________________________________ . 

 
Preşedinte: 

 ____________________________________________________________ 
 

 
Conducător de doctorat2 (instituția parteneră): 

_______________________________________________ 

 
Referenţi oficiali3 (se va completa cu numărul de referenți conform prevederilor din convenția de cotutelă): 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

 

Menţionez că referatele de acceptare asupra tezei şi avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii 

tezei de doctorat au fost incluse în dosarul studentului-doctorand. 

 
       Conducător de doctorat, 
 
         ____________________ 
 
 

________________________________________ 
1 Conducătorul de doctorat de la Universitatea din București 
2 Conducătorul de doctorat de la instituția parteneră 
3 Profesor / conferenţiar, c.p.I / c.p.II dr., cadre didactice abilitate. Se va trece în dreptul fiecăruia instituţia de la 
care provine 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexa 9 
Propunere comisie – SD - Subanexa 5 

FACULTATEA DE ___________________ 

ŞCOALA DOCTORALĂ  ______________ 

Nr. _______ din ______________________ 

 
Către 

BIROUL DOCTORAT 

 
 Vă înaintăm spre aprobare comisia pentru analiza şi susţinerea tezei de doctorat, desfăşurate în cotutelă 

interdisciplinară / internaţională, a domnului/doamnei _________________________________, cu titlul: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________, în următoarea componenţă: 

 
Preşedinte: 

_____________________________________________________ 

 

Conducători de doctorat: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

 

Referenţi oficiali: 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

 
Comisia a fost avizată în şedinţa Consiliului Şcolii doctorale în data de __________________ . 

 
 

DIRECTOR, 
 

Prof. univ. dr. _________________ 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexa 9 
Propunere comisie – SD - Subanexa 6 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE .......................... 
ŞCOALA DOCTORALĂ .................. 

 

 

 

R E F E R A T 
 
 
 

Domnul / doamna ................................................................., înmatriculat / ă la data de ............., forma 

de învăţământ / finanţare ........................................................... şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în 

programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi în programul de cercetare ştiinţifică. Studiile 

universitare de doctorat s-au desfășurat în cotutelă interdisciplinară / internațională cu 

.................................................................................................................................. (atașăm o copie a acordului de 

cotutelă). 

Teza de doctorat a fost susţinută şi avizată de către conducătorii de doctorat şi membrii comisiei de 

îndrumare în data ......................... . 

Referatele de acceptare ale conducătorilor de doctorat, prof.dr. / conf.dr. ................................. și 

...................................................................... au fost depuse într-un exemplar şi sunt favorabile. 

Teza de doctorat, în varianta tipărită, a fost depusă, în trei exemplare, la secretariatul şcolii doctorale, la 

data de  .................. . 

 
Secretarul Şcolii Doctorale, 

 
………………………….………… 

 
 
 
 

/_/_/1ex. 



  
 

Anexa 10 
Subanexa 1 

 
U N I V E R S I T A T E A  D I N  B U C U R E Ş T I 

 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ I  A   Nr.  _________ 
din  __________________ 

 
 

    Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
    Având în vedere Codul de Studii universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;             
    Având în vedere avizul Consiliului Şcolii Doctorale _____________________________________;  
    Având în vedere aprobarea Conducerii Universităţii din _________________; 

 
 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 
D E C I D E : 

 
    Art.I – Se aprobă comisia pentru evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat cu tema: 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
elaborată de către _______________________________________________, 
 
doctorand în domeniul  ___________________________________________. 
 
Preşedinte:   Prof. dr. _________________________; 
             
Conducător 
de doctorat:         Prof. dr. _________________________;  
     
                      
Membri:    Prof. dr. ________________________ – Universitatea ________________________;  
        Prof. dr. ________________________ – ___________________________________; 
        Conf. dr. ________________________ – ___________________________________. 
 

    Art.II – Direcţia Generală Secretariat, Direcţia Resurse Umane şi Secretariatul Şcolii Doctorale vor 
aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 
 
 
 

R E C T O R, 
 

 
 
 
/_/_/2 ex. 



  
 

Anexa 10 
Subanexa 2 

U N I V E R S I T A T E A  D I N  B U C U R E Ş T I 
 

 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ I  A   Nr.                  

din  ........................ 
 

 
      Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 Având în vedere Codul de Studii universitare de doctorat, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

 Având în vedere Convenţia de cotutelă internaţională încheiată între Universitatea din Bucureşti şi 
.....................................................................................................................................................................,          
      Având în vedere avizul Consiliului Şcolii Doctorale ………………………………………;  
      Având în vedere aprobarea Conducerii Universităţii din  ……………………………….…; 

 
 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 
D E C I D E : 

 
      Art.I – Se aprobă comisia pentru evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat cu tema: 

 
 

...................................................................................................................................................................................,  
 
elaborată de către     ................................................................ ,   
 
doctorand în domeniul  ........................................................... . 
 
Preşedinte:   Prof. dr. ............................................................ ; 
             
Conducători 
de doctorat:        Prof. dr. ............................................................ ; 
                       Prof. dr. ......................... – .................................; 
    
Membri:      Conf. dr. ................... – Universitatea ......... ; 

CS I Dr. ..................... – Institutul ............... ; 
Prof. dr. ..................... – .............................. ; 
Prof. dr. ..................... – .............................. ; 
Prof. dr. ..................... – Universitatea......... . 

 
    Art.II – Direcţia Generală Secretariat, Direcţia Resurse Umane şi Secretariatul Şcolii Doctorale vor 

aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 
 
 

R E C T O R, 
 
 
 
 

/_/_/2 ex. 



  
 

Anexa 11 
Subanexa 1 

 
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI                                            Nr. ..........................      
ŞCOALA DOCTORALĂ                                                              Data  .......................   
B-dul .................................................. 
 
 

Prof. dr.  ……………………… 
Universitatea  ………………………………… 

 
 

Vă facem cunoscut că, prin Ordinul Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. ...............  din 
................., aţi fost numit membru specialist în comisia de doctorat pentru analiza tezei domnului  
....................................., intitulată: 
 
....................................................................................................................................................................

..............., 
 

în vederea obţinerii titlului de doctor în ................................. . 
 
 

În conformitate cu Instrucţiunile Ministerului  Educaţiei  Naţionale privind 
atribuirea t i t luri lor  şt i inţ if ice,  vă tr imitem,  alăturat ,  teza de doctorat  în vederea 
întocmiri i  refera tului  care va trebui să cuprindă aprecieri le generale şi  anali t ice 
asupra nivelului  şt i inţ if ic al  tezei  de doctorat ,  asupra contribuţiei  aduse de 
candidat ,  asupra valori i  ei  teoret ice şi  aplicat ive,  astfel  încât  să reiasă clar  şi  
argumentat  concluzii  temeinic motivate asupra admisibil i tăţ i i  tezei  la susţ inere.  
 

Referatul va fi întocmit într-un singur exemplar şi va fi înaintat/transmis (printat sau în 
varianta pdf scanat şi semnat), în termen de o lună de la data prezentei adrese, Şcolii Doctorale de 
......................... (adresa de e-mail ......................), b-dul .................. nr.............., sectorul ..........., la 
care se vor anexa: 

- CV – ul (document public ce se va posta pe pagina web a instituției), nefiind 
obligatorie completarea datelor personale precum adresa de domiciliu, număr de 
telefon, etc; 

- declaraţia contribuabilului; 
- extras de cont bancar din care să reiasă codul IBAN; 
- o copie a cărții de identitate.  

 
Odată cu referatul, vă rugăm să ne restituiţi şi teza de doctorat. 

 
 
 
 
                  DIRECTOR, 
                                                                                                              SECRETAR, 
                  Prof. dr. ................................                              ..................... 
 
 
 

 
/_/_/1 ex. 

 
 
 
 



  
 

Anexa 11 
Subanexa 2 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI                                            Nr. .....................      
ŞCOALA DOCTORALĂ                                                              Data ...................    
B-dul .................................................. 
 
 

Prof. dr.  ……………………… 
Universitatea  ………………………………… 

 
 

Vă facem cunoscut că, prin Ordinul Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. ...........  din 
...................., aţi fost numit membru specialist în comisia de doctorat pentru analiza tezei doamnei / 
domnului  ....................................., intitulată: 
 

............................................................, 
în vederea obţinerii titlului de doctor în ................................. 
 

În conformitate cu Instrucţiunile Ministerului  Educaţiei  Naţionale privind 
atr ibuirea t i t luri lor  şt i inţ if ice,  vă tr imitem, alăturat ,  teza de doctorat  în vederea 
întocmiri i  referatului  care va trebui să cuprindă aprecieri le generale şi  anali t ice 
asupra nivelului  şt i inţ if ic al  tezei  de doctorat ,  asupra contribuţiei  aduse de 
candidat ,  asupra valori i  ei  teoret ice şi  aplicat ive,  astfel  încât  să reiasă clar  şi  
argumentat  concluzii  temeinic motivate asupra admisibil i tăţ i i  tezei  la susţ inere.  
 

Referatul va fi întocmit într-un singur exemplar şi va fi înaintat înaintat/transmis (printat 
sau în varianta pdf scanat şi semnat), împreună cu CV-ul (document public ce se va posta pe pagina 
web a instituției), nefiind obligatorie completarea datelor personale precum adresa de domiciliu, 
număr de telefon, etc), în termen de o lună de la data prezentei adrese, Şcolii Doctorale de 
......................... (adresa de e-mail ........ ), b-dul .................. nr.............., sectorul ............ 
 

Odată cu referatul, vă rugăm să ne restituiţi şi teza de doctorat. 
 
 
 
 
 
 
 
                  DIRECTOR, 
                                                                                                           SECRETAR, 
            Prof. dr. ................... 
                                                                                                           ...................... 

 
 
 
 

/_/_/1 ex. 
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