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DECLARAŢIE 
privind opțiunile studentului doctorand cu referire la publicarea tezei de doctorat 

 

Subsemnatul: ...................................................................................................................................... 

în calitate de student-doctorand al Şcolii Doctorale: ...................................................................................... 

autor al tezei de doctorat cu titlul: 

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

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

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

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

cunosc prevederile din Codul studiilor universitare de doctorat, Art. 66 alineatului (4) 

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 naţională cu 

atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor 

e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra 

acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice 

pe platforma naţională; 

f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui 

exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere.  

Îmi asum prin prezenta consecinţele legale care decurg din nerespectarea dreptului de proprietate 

intelectuală şi regulilor de etică a cercetării. 

          

Optez pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta în termenul 

reglemenat de 24 luni și mă oblig să notific în scris Biroului de Studii Doctorale despre realizarea 

publicării. Comunicarea mea va fi însoțită de indicația bibliografică clară sau de un link la publicație. 

Nu optez pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, astfel încât forma 

digitală a tezei mele de doctorat poate fi făcută publică pentru a putea fi accesată liber pe platforma 

națională  

             

Student-doctorand        Data,  

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


