
SintAct@ Wolters Kluwer - Ordinul 498212013, M.Of. 582 din 13-sep-2013

" ORDIN nr. 4982 din 5 septembrie 2013 privind activitatea de
conducere de doctorat
in conformitate cu prevederi le art. 158, L62, 166 gi 167 din Legea educaliei nal ionale nr,
LlzOlL, cu modif ic5ri le gi completdri le ulterioare,
lu6nd in considerare prevederi le Hotd16ri i  Guvernului nr. 681/2O11 privind aprobarea

Codului studii lor universitare de doctorat,
in temeiul HotdrAri i  Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea gi funcl ionarea
Ministerului Educatiei Nationale, cu modif ic5ri le gi complet5ri le ulterioare,
ministrul educatiei nagionale gi ministrul delegat pentru invit imdnt superior,

cercetare.gtiintificd 9i dezvoltare tehnologici emit prezentu I ord in.
Art. 1
(1) Insti tut i i le organizatoare de studii  universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat
numai in domenii le in care au primit aprobare pentru aceasti cal i tate.
(2) Dreptul de a desf5gura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai in
domeniul pentru care s-a conferit  aceast5 cal i tate 9i intr-o singuri IOSUD/insti tut ie
organizatoare de doctorat (IOD).
(3) Pentru realizarea activit5t i i  prevbzute la al in, (2) cadrele didactice 9i de cercetare care au
cali tatea de conduc6tori de doctorat trebuie si aibd un contract de muncd cu o IOSUD/IOD.
Art. 2
(1) Un conduc5tor de doctorat poate sd igi desf5goare activitatea de conducere de doctorat in
cadrul IOSUD/IOD unde i s-a conferit  cal i tatea de conduc5tor de doctorat.
(2) ln situalia in care conduc5toiul de doctorat doregte si igi desf5goare activitatea de
conducere de doctorat in cadrul altei IOSUD/IOD care organizeazd doctorat in domeniul

_ respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor doui senate universitare/Prezidiului
It  Academiei Rom6ne. Cererea se adreseazi rectorului universitbl i i lpregedintelui Academiei

Romdne gi trebuie avizati  de cbtre directorul Consil iului pentru studii le universitare de
doctorat (CSUD) Acordul celor douS insti tut i i  ( IOSU-D/IOD) se exprimi pe cererea depus5 de
cbtre conduc5torul de doctorat, prin avizul dire*prului CSUD gi cu aprobarea rectorului
u n iversitdt i i /preged i ntelu i  Academiei Rom6ne.
(3) Aprobarea privind desf5gurarea activitSl i i  de conducere de doctorat in cadrul altei
IOSUD/IOD dec6t in aceea in care i  s-a conferit  cal i tatea de conduc5tor de doctorat necesitd
clarif icarea situal iei doctoranzilor intre cele dou5 insti tut i i  implicate (IOSUD/IOD) 9i incheierea
unui contract individual de muncd cu IOSUD/IOD unde igi va desfSgura activitatea.
Art. 3
Fiecare IOSUD/IOD include in regulamentul propriu prevederi le prezentului ordin.

Ar t .4
Direclia general6 inv5gim6nt superior, din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, comunicd
prezentul ordin instituti i lor implicate (IOSUD/IOD), care i l vor duce la indeplinire.
Art. 5
Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I.
_ * * * * _
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