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   OPIS 

cu documentele necesare pentru susţinerea publică conform H.G. 

134/02.03.2016 

 
1. Cerere pentru demararea procedurii de presusținere (se întocmește de doctorand, cu avizul 

conducătorului de doctorat) - 1 ex; (D1) 

2. Document justificativ privind depunerea tezei la Școala doctorală (se întocmește de 

Secretariatul Școlii Doctorale) - 1 ex; (D2) 

3. Raportul de similitudini (se întocmeste de expertul desemnat + conducător de doctorat) - 1 ex; 

(D3) 

4. Anunț presusținere teză în comisia de îndrumare (se completeaza de către doctorand, pe baza 

acordului conducătorului de doctorat și al membrilor Comisiei de indrumare) - 1 ex; (D4) 

5. Referat acceptare al conducătorului de doctorat (se întocmește de către conducătorul de 

doctorat, după presusținere) - 1 ex; (D5) 

6. Avizul Comisiei de îndrumare (se întocmește de către Comisie, după presusținere) - 1 ex; (D6) 

7. Proces verbal al ședinței de presusținere a tezei de doctorat (se întocmește de către 

conducătorul de doctorat) - 1 ex; (D7) 

8. Cererea depunere oficială a tezei la secretariatul CSUD (se întocmește de doctorand) - 1 ex; 

(D8)   

9. Referat preliminar  – se întocmește de către Secretariatul IOSUD; 

10. Propunerea componenței comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (se formulează de 

către conducătorul de doctorat) - 1 ex; (D10) 

11. Decizia de numire a comisiei de doctorat (se întocmește de către secretariatul IOSUD și se 

aprobă de Directorul CSUD)   

12. Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat (se formulează de către 

doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat și al președintelui Comisiei de doctorat) - 1 ex;  

(D12)  

13. Anunțul privind susținerea publică a tezei de doctorat (se întocmește de către Secretariatul 

IOSUD)   

14. Adeverință depunere la biblioteca UTC-N a tezei de doctorat (se eliberează de către 

Secretariatul IOSUD);  

15. Procesul verbal al ședintei publice de susținere a tezei de doctorat (se întocmește de către 

președintele Comisiei de doctorat)   

16. Declarația studentului-doctorand, privind opțiunea acestuia referitor la publicarea / 
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nepublicarea tezei de doctorat - 1 ex; (D16) 

17. Declaraţia semnată de studentul doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea 

răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a 

respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art.143 alin. (4) şi art. 170 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.65 

alin.(5) –  (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr.681/2011 - 1 ex; 

(D17) 

18. Curriculum vitae semnat de studentul doctorand  - 1 ex; (D18) 

19. Lista publicatiilor rezultate în urma cercetărilor  științifice din programul de studii universitare 

de doctorat publicate sau acceptate spre publicare, daca e cazul, si copii scanate ale 

respectivelor publicații ( pe CD-ul cu teza de doctorat) - 1 ex;  

20. Copie carte identitate - 1 ex; 

21. Fisa cu datele necesare eliberarii diplomei de doctor UTCN – 1 ex (se va trimite si in format 

.doc la adresa de e-mail dorinaluciabaraian@yahoo.ro); (D21) 

22. Referatul conducătorului - 1 ex;   

23. Teza de doctorat si Anexele în format electronic, pe CD,  care va cuprinde textul integral al 

tezei de doctorat (în format PDF); rezumatul în limba română şi limba engleză (în format PDF 

– 15-20 pagini, fără bibliografie și cuprins) și toate lucrările științifice din lista de lucrări în 

format PDF - 1 ex;   

 

Susţinerea publică a tezei de doctorat se va afișa la avizierul Școlii Doctorale și la sediul IOSUD, 

OBLIGATORIU cu cel putin 20 zile inainte de data de sustinere si nu poate fi programată fără:  

- Teza de doctorat în format tipărit - 1 ex - (coperta model UTCN – informații telefon: 

0724-079840 – Mariana Moldovan); 

- referatele membrilor comisiei;  

- Obligatoriu – publicarea pe pagina web UTCN a documentelor (in format pdf) 

necesare susținerii tezei, prin completarea formularului online accesând adresa: 

http://doctorat.utcluj.ro – rubrica “Inregistrare doctorand”; (data, loc, ora sustinere 

publica, rezumatul tezei in limba romana si engleza, CV-ul doctorandului, CV-urile 

membrilor comisiei sau linkuri catre acestea.                 

 

Decontul cheltuielilor pentru participarea în comisie pentru referenți se va face pe baza 

următoarelor acte depuse în timp util la IOSUD: 

- Pentru referenții rezidenți în România: cont IBAN , adeverință tranșa de vechime 

eliberata de institutia la care este angajat referentul, inclusiv pentru profesorii 
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pensionari, copie carte identitate, declarație pe proprie răspundere privind Casa de 

Asigurări de Sănătate unde figurează ca asigurat; 

- Pentru referenții nerezidenți: adeverință privind calitatea de cadru 

didactic/conducator stiintific in cadrul unei institutii de invatamant superior sau centru 

de cercetare, copie pașaport; 

- Pentru decontul de transport si cazare este nevoie de urmatoarele documente: 

 Pentru membrii comisiei nerezidenti – se va deconta maxim 800 lei (bilet 

transport, diurna si cazare) 

 Pentru membrii comisiei rezidenti – se va deconta transportul cu trenul sau 

auto si  cazare in limita a 65 lei / noapte. 

- Onorariul net se va elibera prin caseria UTC-N referenților sau unui împuternicit. 
 

 
 

 

Nr. 

crt 
Școala doctorală Facultatea 

DIRECTOR 

 / Director adjunct 

1 Automatică și calculatoare Automatică și Calculatoare Prof.dr.ing. Dobra Petru 

2 Inginerie electrică Inginerie Electrică Prof.dr.ing. Rădulescu Mircea 

3 
Electronică, telecomunicații și 

tehnologia informației 

Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației 
Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu 

4 
Inginerie mecanică și 

mecatronică 
Mecanică Prof.dr.ing. Filip Nicolae  

5 
Inginerie industrială și 

management 
Construcții de Mașini 

Prof.dr.ing. Banabic Dorel / 

Prof.dr.ing.ec. Abrudan Ioan 

6 
Ingineria materialelor și a 

mediului 

Ingineria Materialelor și a 

Mediului 
Prof.dr.fiz. Ioan Ardelean 

7 Construcții și instalații Construcții Conf.dr.ing. Mihai Nedelcu 

8 Arhitectură și urbanism Arhitectură și Urbanism Conf.dr.arh. Vais Dana 

9 Ștințe aplicate 

Departamentul de Matematică / 

Departamentul de Fizică și 

Chimie / Facultatea de Științe 

(CUNBM) 

Prof.dr.mat. Rasa Ioan 

10 Științe umaniste Facultatea de Litere (CUNBM) Prof.dr. Achim Gheorghe 

 

 

Secretariat IOSUD: 

 
Ec. Rodica BRAD – tel: 0264-401216 

Ing. Dorina BĂRĂIAN – tel: 0264-401293 

Ec. Livia HAIDUC – tel: 0264-401292 


