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HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi desfãºurarea doctoratului
În temeiul art. 73 alin. (8) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile aduse
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 36/1997,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 2. Ñ (1) Doctoratul se organizeazã în instituþiile de
învãþãmânt superior ºi în institutele de cercetare aprobate
de Ministerul Educaþiei Naþionale, la propunerea Consiliului
Art. 1. Ñ (1) Prezenta hotãrâre reglementeazã principiile Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
de bazã privind organizarea ºi desfãºurarea doctoratului. Universitare, pe baza criteriilor de acreditare elaborate în
(2) Doctoratul este forma cea mai înaltã de organizare acest scop.
a învãþãmântului superior, bazându-se pe cercetarea ºtiinþi(2) Instituþiile prevãzute la alin. (1) se denumesc în conficã ºi creaþia artisticã de valoare.
tinuare Instituþii Organizatoare de Doctorat Ñ I.O.D.
(3) Au dreptul sã participe la concursul de admitere la
(3) I.O.D. elaboreazã regulamente proprii de organizare
doctorat absolvenþii învãþãmântului universitar de lungã ºi desfãºurare a doctoratului, în condiþiile legii.
duratã, cu diplomã de licenþã. Diplomele absolvenþilor
(4) Doctoratul se organizeazã în ºtiinþe ºi în arte, pe
învãþãmântului universitar de lungã duratã, eliberate pânã domenii fundamentale. În ºtiinþe, doctoratul se organizeazã
în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de în domeniile: stiinþe exacte, ºtiinþe ale naturii, ºtiinþe
licenþã.
umaniste, ºtiinþe sociale
ºi politice, ºtiinþe
ale educaþiei,
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ºtiinþe economice, ºtiinþe juridice, ºtiinþe agricole ºi silvice,
ºtiinþe medicale, arhitecturã ºi urbanisticã, ºtiinþe inginereºti,
teologie, ºtiinþe militare. În arte, domeniile în care se
organizeazã doctoratul sunt: arte vizuale, muzicã, teatru,
cinematografie, balet, educaþie fizicã ºi sport.
Art. 3. Ñ (1) Persoanele admise la doctorat au pe
perioada desfãºurãrii acestuia calitatea de doctorand în
domeniul în care au reuºit la concurs.
(2) Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaþiile programului de doctorat primesc titlul ºtiinþific de doctor.
Art. 4. Ñ (1) Conducãtorii de doctorat pot fi profesori
universitari, profesori universitari consultanþi ºi cercetãtori
ºtiinþifici principali gradul I, care au titlul de doctor.
(2) Conducãtorii de doctorat se numesc prin ordin al
ministrului educaþiei naþionale, la propunerea I.O.D., cu avizul nominal al Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare, acordat pe baza
evaluãrii activitãþii didactice, de cercetare ºtiinþificã sau de
creaþie în domeniul artelor.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (2) îºi desfãºoarã activitatea didacticã, de cercetare sau de creaþie în domeniul
artelor în instituþiile organizatoare de doctorat sau se
asociazã unei I.O.D.
(4) Fiecare I.O.D. este autorizatã sã stabileascã prin
regulamentul propriu numãrul maxim de doctoranzi pe care
îi poate îndruma un conducãtor de doctorat.
(5) Dupã pensionare, conducãtorii de doctorat, cu
excepþia celor care au calitatea de profesor universitar consultant, nu mai pot îndruma noi doctoranzi.
(6) Calitatea de conducãtor de doctorat se poate retrage
de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale pentru acele cazuri
care sunt considerate ca fiind incompatibile cu conducerea
de doctorat.

cumul sau prin plata cu ora, în limita a cel mult jumãtate
din norma unui asistent universitar.
(2) Contribuþiile la asigurãrile sociale ºi la constituirea
Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj pentru doctoranzii
cu frecvenþã se plãtesc lunar de cãtre I.O.D. la care sunt
înmatriculaþi.
(3) Dupã susþinerea tezei de doctorat, I.O.D. elibereazã
o adeverinþã care atestã cã perioada în care doctorandul a
urmat programul de pregãtire în forma ”cu frecvenþãÒ constituie vechime în muncã.
(4) Indemnizaþia pentru doctorandul cu frecvenþã se
acordã, cu excepþia perioadelor de întreruperi aprobate, de
cãtre I.O.D. pentru fiecare an calendaristic al programului
de doctorat, din veniturile acesteia provenite din sume alocate de la bugetul de stat pentru finanþarea de bazã în
conformitate cu reglementãrile în vigoare, precum ºi din
venituri proprii, donaþii, sponsorizãri ºi din taxe, percepute
în condiþiile legii.
(5) Doctoranzii în sistemul fãrã frecvenþã, care nu beneficiazã de burse de doctorat ºi sunt salariaþi în administraþia publicã, în regiile autonome cu specific deosebit sau în
unitãþile bugetare, au dreptul la concedii fãrã platã, a cãror
duratã însumatã nu poate depãºi 90 de zile lucrãtoare
anual, pentru susþinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat,
potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Hotãrârea Guvernului
nr. 250/1992 privind concediul de odihnã ºi alte concedii
ale salariaþilor din administraþia publicã, din regiile autonome cu specific deosebit ºi din unitãþile bugetare, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din
13 iunie 1995.
(6) Cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea examenelor ºi a referatelor de doctorat, precum ºi pentru susCAPITOLUL II
þinerea tezelor de doctorat se suportã din bugetele I.O.D.
Organizarea doctoratului
Art. 9. Ñ Doctoranzii care urmeazã doctoratul în sisteArt. 5. Ñ (1) Doctoratul se organizeazã cu frecvenþã ºi mul cu frecvenþã pot solicita transferul în sistemul fãrã frecfãrã frecvenþã. Durata doctoratului la forma cu frecvenþã venþã, cu decalarea corespunzãtoare a termenelor unor
este de 4 ani. Durata doctoratului la forma fãrã frecvenþã activitãþi de doctorat.
se stabileºte de cãtre conducerea I.O.D.
Art. 10. Ñ Doctorandul de la forma cu frecvenþã, exma(2) Ministerul Educaþiei Naþionale aprobã pentru fiecare triculat pentru neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute în prograI.O.D. forma în care se organizeazã doctoratul ºi numãrul mul de doctorat, pierde în mod automat drepturile
de locuri subvenþionate de la buget.
prevãzute la art. 8.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Educaþiei Naþionale acordã anual
Art. 11. Ñ (1) Doctoratul se desfãºoarã în limba
I.O.D. burse de doctorat cu durata de cel mult 4 ani, res- românã.
pectiv pânã la susþinerea tezei de doctorat.
(2) La cerere ºi cu aprobarea conducerii I.O.D., un doc(2) Bursa de doctorat prevãzutã la alin. (1) se obþine torand îºi poate desfãºura activitãþile de doctorat ºi poate
prin concurs, organizat de fiecare I.O.D.
susþine examene ºi referate, respectiv îºi poate elabora ºi
(3) Bursa de doctorat reprezintã, în înþelesul prezentei susþine teza de doctorat, într-o limbã strãinã.
hotãrâri, o indemnizaþie egalã cu salariul brut de preparator
Art. 12. Ñ (1) Doctoratul se poate organiza ºi în cotuuniversitar sau de asistent universitar, în funcþie de îndeplitelã. Doctorandul în cotutelã îºi desfãºoarã activitatea sub
nirea de cãtre doctorand a condiþiilor de vechime cerute de
îndrumarea concomitentã a unui conducãtor de doctorat din
lege pentru aceste funcþii didactice.
România ºi a unui conducãtor de doctorat dintr-o altã þarã,
Art. 7. Ñ (1) Durata desfãºurãrii doctoratului este
cuprinsã între data înmatriculãrii ca doctorand ºi data susþi- pe baza unui acord scris între instituþiile organizatoare
implicate.
nerii publice a tezei de doctorat.
(2) I.O.D. care înmatriculeazã iniþial doctorandul are rolul
(2) Doctoratul se poate întrerupe pe motive temeinice cu
principal,
iar I.O.D. care participã în cotutelã la organizarea
aprobarea conducerii I.O.D. Perioadele de întrerupere
ºi desfãºurarea doctoratului are rolul secundar.
cumulate nu pot depãºi 2 ani.
(3) Acordul stipuleazã cerinþele organizãrii ºi desfãºurãrii
(3) Durata desfãºurãrii doctoratului se decaleazã, în caz
doctoratului
în fiecare dintre cele douã I.O.D., în concorde întrerupere, corespunzãtor cu perioadele cumulate ale
danþã
cu
rolul
pe care îl are în cotutelã ºi cu legislaþia
întreruperilor aprobate de conducerea I.O.D., potrivit
specificã din fiecare þarã.
alin. (2).
(4) Acordul stipuleazã recunoaºterea reciprocã a titlului
Art. 8. Ñ (1) Pe toatã durata activitãþii doctorandul de
la forma cu frecvenþã beneficiazã de recunoaºterea vechimii ºtiinþific de doctor de cãtre ministerele de resort din cele
în muncã, de alte drepturi ºi obligaþii ce revin salariatului, douã þãri, pe baza competenþelor acestora ºi în conformiCompression
by de
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Purposes Only
precum ºi de dreptul
a desfãºuraTechnologies’
activitãþi didactice prin
tate cu prevederile For
legaleEvaluation
din fiecare þarã.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 32/27.I.1999
(5) În domenii ºtiinþifice interdisciplinare, doctoratul în
cotutelã se poate desfãºura ºi sub îndrumarea a doi conducãtori de doctorat din þarã. În acest caz, prevederile prezentului articol se adapteazã în mod corespunzãtor.
CAPITOLUL III
Admiterea la doctorat
Art. 13. Ñ (1) Admiterea candidaþilor la doctorat, indiferent de forma în care se organizeazã, se face prin
concurs.
(2) Concursul de admitere la doctorat se organizeazã
anual, de regulã la începutul anului universitar. Organizarea
ºi desfãºurarea acestui concurs sunt de competenþa I.O.D.,
pe baza regulamentului propriu.
(3) Concursul de admitere conþine, pe lângã probele de
specialitate, un examen de competenþã lingvisticã pentru o
limbã de circulaþie internaþionalã. Acest examen se susþine
la catedrele de limbi strãine ale universitãþilor acreditate,
care elibereazã un certificat de competenþã lingvisticã.
Art. 14. Ñ (1) Comisia de admitere la doctorat se constituie din conducãtori de doctorat ºi alþi specialiºti care au
titlul de doctor ºi funcþia didacticã de cel puþin conferenþiar
universitar sau cercetãtor ºtiinþific gradul II. Din comisie pot
face parte ºi specialiºti din alte þãri, care îndeplinesc
aceste condiþii.
(2) Într-o I.O.D. se pot organiza una sau mai multe
comisii de admitere la doctorat, în conformitate cu regulamentul propriu de organizare ºi desfãºurare a doctoratului.
(3) Evaluarea ºi clasificarea candidaþilor la admitere se
fac pe baza unui sistem de notare prevãzut în regulamentul propriu al I.O.D. de organizare ºi desfãºurare a doctoratului.
(4) Decizia de admitere a candidaþilor la doctorat se ia
de cãtre comisie, pe baza rezultatelor obþinute la concursul
de admitere ºi, respectiv, în limita locurilor scoase la
concurs.
Art. 15. Ñ Validarea ºi înmatricularea candidaþilor reuºiþi
la concurs se fac prin decizia conducerii I.O.D.
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2 specialiºti cu titlul de doctor ºi funcþie didacticã de cel
puþin conferenþiar universitar sau cercetãtor ºtiinþific
gradul II.
(3) Rezultatele evaluãrii se exprimã printr-unul dintre
urmãtoarele calificative: ”foarte bineÒ, ”bineÒ, ”satisfãcãtorÒ
sau ”nesatisfãcãtorÒ. În cazul obþinerii calificativului
”satisfãcãtorÒ sau ”nesatisfãcãtorÒ, doctorandul va trebui sã
susþinã din nou examenul, referatul de cercetare ºtiinþificã
sau lucrarea de creaþie.
(4) Dacã ºi la a doua susþinere a aceleiaºi probe se
obþine calificativul ”satisfãcãtorÒ sau ”nesatisfãcãtorÒ, doctorandul este exmatriculat din programul de doctorat.
(5) Examenele sau referatele de cercetare care sunt
similare cu cele susþinute în cadrul unui program de studii
aprofundate sau de master de cãtre doctorand pot fi echivalate de cãtre conducerea I.O.D., la solicitarea doctorandului, cu acordul conducãtorului de doctorat.
Art. 18. Ñ În cazul doctoratului organizat în cotutelã,
din comisia de examinare pot face parte ºi reprezentanþi ai
I.O.D. secundare, coparticipante la doctorat.
Art. 19. Ñ (1) Programul de pregãtire a doctorandului
se stabileºte de cãtre conducãtorul de doctorat ºi se
aprobã de conducerea I.O.D.
(2) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusã
în norma didacticã sau de cercetare a conducãtorului de
doctorat, potrivit legii.
Art. 20. Ñ (1) Exmatricularea unei persoane din programul de doctorat duce în mod automat la pierderea calitãþii
de doctorand.
(2) Un doctorand exmatriculat se poate înscrie la
concursul de admitere organizat de aceeaºi I.O.D. ºi pentru
acelaºi domeniu de ºtiinþe sau de arte cel mult încã o
datã.
CAPITOLUL V
Elaborarea ºi susþinerea tezei de doctorat

Art. 21. Ñ (1) Tema tezei de doctorat se stabileºte de
cãtre conducãtorul de doctorat împreunã cu doctorandul ºi
se coreleazã cu programul de pregãtire.
CAPITOLUL IV
(2) Tema tezei de doctorat, precum ºi programul de
Programul de pregãtire a doctoranzilor
pregãtire a doctorandului se aprobã de cãtre conducerea
Art. 16. Ñ (1) Programul de pregãtire a doctoranzilor se I.O.D.
Art. 22. Ñ Teza de doctorat trebuie sã conþinã eleorganizeazã pe baza prezentei hotãrâri ºi a regulamentelor
proprii ale I.O.D., în concordanþã cu specificul domeniului mente de originalitate specifice domeniului abordat, precum
ºi modalitãþi de validare ºtiinþificã a acestora sau de recude doctorat.
(2) Durata programului de pregãtire este de cel mult noaºtere valoricã în domeniul artelor.
Art. 23. Ñ (1) Teza de doctorat se elaboreazã conform
2 ani în sistemul cu frecvenþã ºi de cel mult 4 ani în siscerinþelor I.O.D. prevãzute în regulamentul propriu de orgatemul fãrã frecvenþã.
(3) Structura programului de pregãtire conþine activitãþi nizare ºi desfãºurare a doctoratului.
(2) În cazul doctoratului în arte, prin tezã de doctorat se
de pregãtire teoreticã ºi aplicativã specifice domeniului de
doctorat, susþinerea a cel puþin 3 examene ºi a cel puþin înþelege ansamblul rezultatelor teoretice ºi de creaþie ale
3 referate de cercetare ºtiinþificã sau a cel puþin 3 lucrãri doctorandului.
Art. 24. Ñ (1) În vederea susþinerii publice, teza de
de creaþie în domeniul artelor.
(4) Pentru doctoratul cu frecvenþã structura programului doctorat se depune la conducerea I.O.D., cu acordul scris
de pregãtire cuprinde, pe lângã obligaþiile prevãzute la al conducãtorului de doctorat ºi cu avizul catedrei sau,
alin. (3), frecventarea a minimum 4 cursuri ºi a seminariilor dupã caz, al colectivului de cercetare.
(2) Avizul catedrei sau, dupã caz, al colectivului de ceraferente acestor cursuri, stabilite de cãtre conducãtorul de
doctorat ºi aprobate de conducerea I.O.D., precum ºi pro- cetare se obþine în urma depunerii tezei de doctorat la
catedrã, respectiv la colectivul de cercetare, ºi are caracter
movarea examenelor la cursurile respective.
Art. 17. Ñ (1) Examenele ºi referatele de cercetare ºti- consultativ.
(3) În cazul doctoratului în cotutelã, teza de doctorat se
inþificã sau lucrãrile de creaþie se susþin în faþa unor comisii de examinare, propuse de conducãtorul de doctorat ºi va depune la I.O.D. la care urmeazã sã se susþinã public,
aprobate de conducerea I.O.D. Susþinerea referatelor de în concordanþã cu decizia celor 2 conducãtori de doctorat.
Art. 25. Ñ (1) Teza de doctorat este evaluatã de cãtre
cercetare ºtiinþificã sau a lucrãrilor de creaþie este publicã.
(2) Comisia de examinare este formatã din conducãtorul comisia pentru susþinerea publicã a acesteia, propusã de
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(2) În cazul acordãrii calificativului ”satisfãcãtorÒ se vor
(2) Comisia pentru susþinerea publicã a tezei de doctorat este alcãtuitã din preºedinte, conducãtorul de doctorat preciza elementele care urmeazã a fi refãcute sau compleºi 3 referenþi oficiali, dintre care cel puþin 2 nu îºi des- tate în teza de doctorat.
Art. 30. Ñ (1) Pe baza calificativelor primite de doctofãºoarã activitatea în I.O.D. respectivã.
(3) Preºedintele comisiei este un reprezentant al condu- rand la susþinerea examenelor, a referatelor sau a lucrãrilor
de creaþie ºi a aprecierilor asupra tezei de doctorat, comicerii I.O.D.
(4) Referenþii oficiali sunt specialiºti în domeniul în care sia delibereazã ºi comunicã auditoriului hotãrârea de a cona fost elaboratã teza de doctorat, au titlul de doctor ºi au feri doctorandului titlul ºtiinþific de doctor.
(2) Pentru teze de doctorat care probeazã calitãþi deofuncþia didacticã de cel puþin conferenþiar universitar sau
sebite de creativitate, aducând contribuþii importante la dezcercetãtor ºtiinþific gradul II.
(5) Din comisie pot face parte specialiºti din alte þãri, voltarea cunoaºterii în context internaþional, se poate
acorda una dintre distincþiile: SUMMA CUM LAUDE, MAGNA
care îndeplindesc condiþiile prevãzute la alin. (4).
(6) În cazul doctoratului în cotutelã, comisia pentru sus- CUM LAUDE sau CUM LAUDE.
Art. 31. Ñ (1) La cerere ºi cu aprobarea I.O.D. teza de
þinerea publicã a tezei de doctorat va cuprinde reprezentanþi ai ambelor I.O.D. Preºedintele comisiei este un doctorat poate fi scrisã într-o limbã strãinã, chiar dacã
reprezentant al conducerii I.O.D. care organizeazã susþine- toate celelalte activitãþi au fost realizate în limba românã.
(2) Atunci când teza se scrie într-o limbã strãinã, rezurea publicã a tezei de doctorat.
(7) Referenþii oficiali au obligaþia sã depunã referatele matul tezei de doctorat, dacã acesta este cerut de cãtre
de analizã la I.O.D. în termen de cel mult 30 de zile de la regulamentul propriu al I.O.D., se scrie în mod obligatoriu
primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai în limba românã.
Art. 32. Ñ (1) În cazul în care unul dintre referenþii ofimulþi referenþi oficiali apreciazã în mod justificat cã teza de
doctorat este nesatisfãcãtoare, aceasta va trebui refãcutã. ciali din comisia pentru susþinerea tezei de doctorat devine
Teza de doctorat refãcutã se depune la conducerea I.O.D., indisponibil ºi nu poate satisface cerinþa formulatã la art. 25
alin. (7), va fi schimbat la propunerea conducãtorului de
cu acordul scris al conducãtorului de doctorat.
Art. 26. Ñ (1) Doctorandul poate elabora un rezumat al doctorat ºi cu aprobarea conducerii I.O.D.
(2) Doctorandul poate solicita conducerii I.O.D. schimbatezei de doctorat, pe care I.O.D. îl transmite unor specialiºti
în domeniu, din þarã ºi din strãinãtate, pentru obþinerea rea conducãtorului de doctorat în cazul în care acesta este
unor puncte de vedere necesare evaluãrii, pe ansamblu, a indisponibil mai mult de un an.
(3) Doctorandul poate solicita schimbarea conducãtorului
rezultatelor doctorandului.
(2) Elaborarea rezumatului tezei de doctorat se face de doctorat, în cadrul aceluiaºi domeniu de doctorat ºi aceconform specificului domeniului în care este organizat doc- leiaºi I.O.D. Conducerea I.O.D. poate aproba aceastã
toratul ºi în concordanþã cu regulamentul propriu al I.O.D. schimbare, cu acordul scris al noului conducãtor de doctorat propus de doctorand.
de organizare ºi desfãºurare a doctoratului.
Art. 33. Ñ Doctorandul poate solicita schimbarea con(3) Opiniile exprimate în scris de cãtre specialiºti pe
baza rezumatelor tezei de doctorat se transmit preºedintelui ducãtorului de doctorat, în cadrul aceluiaºi domeniu de
comisiei pentru susþinerea tezei de doctorat. Aceste opinii doctorat, dar nu în cadrul aceleiaºi I.O.D. În acest caz sunt
necesare aprobãrile conducerilor ambelor I.O.D., precum ºi
au rol consultativ.
Art. 27. Ñ (1) Teza de doctorat se susþine în faþa comi- acceptul scris al noului conducãtor de doctorat propus de
siei aprobate de I.O.D., în ºedinþã publicã. Data ºi locul doctorand.
Art. 34. Ñ (1) Doctorandul poate solicita schimbarea
susþinerii acesteia se afiºeazã la sediul I.O.D. cu cel puþin
15 zile înainte de data stabilitã de preºedintele comisiei de temei de doctorat o singurã datã. Schimbarea temei de
doctorat se aprobã de conducerea I.O.D., în cadrul aceludoctorat.
(2) Susþinerea tezei de doctorat poate avea loc în pre- iaºi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul ºi în
zenþa a cel puþin 4 din cei 5 membri ai comisiei, cu parti- perioada de pregãtire stabilitã.
(2) În cazul doctoratului în cotutelã, schimbarea temei
ciparea obligatorie a preºedintelui comisiei ºi a
de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.D.
conducãtorului de doctorat.
Art. 28. Ñ (1) Susþinerea publicã a tezei de doctorat se
CAPITOLUL VI
constituie într-o dezbatere ºtiinþificã ºi de creaþie, la care
Conferirea titlului ºtiinþific de doctor
participã doctorandul, membrii comisiei ºi specialiºtii aflaþi în
salã.
Art. 35. Ñ (1) Hotãrârea comisiei pentru susþinerea
(2) Dezbaterea se axeazã pe elementele de originalitate tezei de doctorat de a se conferi titlul ºtiinþific de doctor se
ale tezei de doctorat ºi pe recunoaºterea valoricã a rezul- înainteazã conducerii I.O.D., în vederea acordãrii titlului ºtitatelor obþinute.
inþific de doctor.
(3) Dezbaterea se desfãºoarã astfel: prezentarea tezei
(2) Dupã aprobare, I.O.D. transmite Dosarul de doctorat
ºi a rezultatelor obþinute de cãtre doctorand, prezentarea ºi un exemplar al Tezei de doctorat la Ministerul Educaþiei
referatelor de cãtre conducãtorul de doctorat ºi de cãtre Naþionale în vederea confirmãrii de cãtre Consiliul Naþional
referenþii oficiali, întrebãri ºi rãspunsuri la care participã, de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
deopotrivã, doctorandul, membrii comisiei ºi specialiºtii aflaþi Universitare a titlului de doctor propus de comisie ºi acorîn salã.
dat de conducerea I.O.D.
(4) În domeniul artelor, susþinerea tezei de doctorat conArt. 36. Ñ Conferirea titlului ºtiinþific de doctor se face
stã în prezentarea lucrãrilor de artã realizate de cãtre doc- prin ordin al ministrului educaþiei naþionale, la propunerea
torand.
Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Art. 29. Ñ (1) Pe baza celor constatate în timpul susþi- Certificatelor Universitare.
nerii publice a tezei de doctorat, comisia evalueazã ºi deliArt. 37. Ñ (1) Diploma de doctor se elibereazã de cãtre
berezã asupra calificativului pe care urmeazã sã îl acorde I.O.D., pe baza ordinului ministrului educaþiei naþionale.
tezei de doctorat. Calificativele care pot fi acordate sunt:
(2) Diploma de doctor specificã: titlul obþinut ºi domeniul
Compression
byºi,CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
Evaluation
Purposes Only
”foarte bineÒ, ”bineÒ
respectiv, ”satisfãcãtorÒ.
fundamental în careFor
a fost
obþinut.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 32/27.I.1999
(3) Înmânarea diplomei se face de cãtre I.O.D. în cadrul
unei ceremonii publice.
Art. 38. Ñ Pentru un doctorand în cotutelã, I.O.D. de
bazã este cea care l-a înmatriculat. Conducãtorul de doctorat aparþinând acestei I.O.D. va avea rolul principal în organizarea ºi desfãºurarea doctoratului.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 39. Ñ (1) Pentru doctoranzii înmatriculaþi pânã la
data de 31 decembrie 1992, termenul limitã pentru
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depunerea tezelor de doctorat în vederea susþinerii lor
publice este data de 31 decembrie 1999 sau o datã decalatã corespunzãtor cu durata întreruperilor aprobate.
(2) Pentru doctoranzii înmatriculaþi dupã data de 1 ianuarie 1993, termenul limitã pentru susþinerea tezei de doctorat este în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.
Art. 40. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 590/1997 privind
organizarea ºi desfãºurarea doctoratului, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din
9 octombrie 1997.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 25 ianuarie 1999.
Nr. 37.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendãrii
plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele,
maºinile industriale ºi maºinile agricole care se importã în vederea efectuãrii
ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã,
se dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere,
precum ºi pentru materiile prime prevãzute în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 713/1998
pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspendã
plata taxei pe valoarea adãugatã în vamã, prevãzutã în anexa la Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din
12 decembrie 1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice cu privire la modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se
modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã în vamã, preadãugatã la organele vamale pentru utilajele, instalaþiile, vãzutã în anexa la Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, repuechipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care fac
care se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor
parte integrantã din prezentul ordin.
prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezArt. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin vor intra în
voltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici,
secþii, ateliere, precum ºi pentru materiile prime prevãzute vigoare la data de 1 a lunii urmãtoare publicãrii acestuia în
Monitorul Oficial al For
României.
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Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului
ordin îºi înceteazã aplicabilitatea prevederile Ordinului
ministrului finanþelor nr. 166/1998 pentru aprobarea
Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a
suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele
vamale pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care se importã în

vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã capacitãþile
existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere,
precum ºi pentru materiile prime prevãzute în lista-anexã
la Ordonanþa Guvernului nr. 34/1997, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din
9 februarie 1998.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 2.509.
NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã
la organele vamale pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole
care se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã,
se dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere, precum ºi pentru materiile prime
prevãzute în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 713/1998 pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime
pentru care se suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã în vamã, prevãzutã în anexa la Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
e) copii de pe contractele externe, de pe comenzi, de pe facturile
1. Potrivit art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã ºi modificatã prin Legea externe, însoþite de traducere autorizatã sau confirmatã pe propria
nr. 130/1992 ºi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, rãspundere de persoanele care angajeazã legal unitatea importatoare,
nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificãrile ºi completãrile ulte- ºi copii de pe contractele de comision, dupã caz;
rioare, taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor din import definif) copii de pe deconturile de T.V.A. pe ultimele 3 luni, depuse la
tiv se achitã la organul vamal, conform regimului în vigoare privind organul fiscal teritorial, însoþite de copiile de pe documentele care
plata taxelor vamale.
atestã achitarea taxei pe valoarea adãugatã de platã, conform deconPrin derogare de la prevederile de mai sus, se suspendã plata taxei tului;
pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe termen de 60Ñ120 de
g) adeverinþã eliberatã de organul fiscal teritorial, din care sã
zile, pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi rezulte datoriile faþã de bugetul de stat ºi respectarea prevederilor
maºinile agricole care se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii legale pentru importurile efectuate în baza certificatelor eliberate
investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dez- anterior;
voltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateh) orice alte documente necesare analizei cererii depuse.
liere, precum ºi pentru materiile prime prevãzute în anexa la
În urma analizei documentaþiei prezentate de importator, cererea
Hotãrârea Guvernului nr. 713/1998 pentru modificarea Listei cuprin- se aprobã sau se respinge de cãtre comisia constituitã în acest scop.
zând materiile prime pentru care se suspendã plata taxei pe valoarea
Pentru a decide asupra aprobãrii sau respingerii cererii de susadãugatã în vamã, prevãzutã în anexa la Ordonanþa Guvernului pendare, comisia poate solicita organelor fiscale teritoriale efectuarea
nr. 3/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
de verificãri faptice ºi documentare la sediul agenþilor economici soli2. Ministerul Finanþelor, prin Direcþia generalã legislaþie impozite citanþi.
indirecte, atestã dreptul de a beneficia de suspendarea plãþii taxei pe
Organele fiscale sunt obligate ca în termen de 30 de zile sã
valoarea adãugatã în vamã, la cererea importatorilor, pe bazã de comunice rezultatele verificãrii solicitate.
documente justificative, prin eliberarea unui certificat, potrivit modelului
Pe baza aprobãrii se elibereazã importatorilor certificatul de atesprevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
tare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã în vamã (conform
3. Beneficiazã de prevederile pct. 1 alin. 2 din prezentele norme
metodologice importatorul care îndeplineºte urmãtoarele condiþii modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).
5. La declaraþia vamalã de import se anexeazã o copie de pe
cumulative:
certificatul
obþinut de importator, care este verificatã ºi vizatã de orgaa) sã fie înregistrat la organul fiscal ca plãtitor de taxã pe valoanul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
rea adãugatã;
6. Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã potrivit legii ºi se
b) bunurile importate sã nu facã obiectul comercializãrii ca atare,
cu excepþia celor importate pe bazã de contract de comision, sau de înscrie în declaraþia vamalã de import, fãrã a fi plãtitã la organul
cãtre agenþi economici special autorizaþi care asigurã necesarul pentru vamal. Lunar, Direcþia Generalã a Vãmilor va lua mãsuri de a
transmite Direcþiei generale legislaþie impozite indirecte din cadrul
mai mulþi consumatori Ñ unitãþi productive;
c) cuantumul taxei pe valoarea adãugatã pentru care se solicitã Ministerului Finanþelor, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei în
care s-au înregistrat la organul vamal declaraþiile vamale de import,
suspendarea sã fie de minimum 150.000 mii lei.
4. Importatorii vor prezenta Direcþiei generale legislaþie impozite situaþia centralizatã a importurilor realizate efectiv în regimul de
indirecte din cadrul Ministerului Finanþelor o cerere, potrivit modelului suspendare prevãzut de lege ºi acordat potrivit prezentelor norme
prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, ºi urmã- metodologice.
Lunar, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare celei în care s-a
toarele documente:
transmis situaþia centralizatã a importurilor realizate efectiv în regim
a) copii de pe actele de înfiinþare ºi funcþionare a societãþii;
b) copie de pe înºtiinþarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã; de suspendare, Direcþia generalã legislaþie impozite indirecte va transc) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea unitãþii mite direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar
productive noi, dezvoltarea capacitãþilor existente sau retehnologizarea de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti, dupã caz, situaþia
fabricilor, secþiilor, atelierelor pentru care se importã utilajele, instalaþi- importurilor efectuate în baza certificatelor de suspendare, în scopul
verificãrii, acestea fiind obligate sã comunice trimestrial Direcþiei
ile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole;
d) fundamentarea necesarului de materii prime pentru care se generale legislaþie impozite indirecte lista cuprinzând agenþii economici
solicitã suspendarea by
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În situaþia în care organele de control constatã nerespectarea prevederilor pct. 3 lit. b) din prezentele norme metodologice, acestea vor
reþine originalul certificatului de suspendare eliberat, pe care îl vor
transmite Direcþiei generale legislaþie impozite indirecte în vederea
anulãrii.
O nouã cerere de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã
la organele vamale nu poate fi aprobatã timp de 6 luni de la data
anulãrii certificatului de suspendare eliberat anterior.
7. Certificatele de suspendare emise sunt valabile pentru importurile realizate într-o perioadã de 12 luni de la data eliberãrii.
Suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã este de:
Ñ 60 de zile calendaristice pentru importurile de materii prime,
calculate din ziua urmãtoare celei în care a fost înregistratã declaraþia
vamalã de import la organul vamal;
Ñ 120 de zile calendaristice pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care se importã în
vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere, calculate din ziua urmãtoare celei
în care a fost înregistratã declaraþia vamalã de import la organul
vamal.
În perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la
cererea importatorilor, însoþitã de documentele prevãzute la pct. 4
lit. c)Ñh) din prezentele norme metodologice, comisia poate aproba
suplimentarea acestora.
8. Pânã la expirarea perioadei de suspendare importatorii sunt
obligaþi sã achite prin virament, cec sau în numerar valoarea taxei pe
valoarea adãugatã la organul fiscal la care sunt înregistraþi ca plãtitori
sau la banca comercialã, dupã caz.
În cazul în care termenul de suspendare expirã într-o zi nelucrãtoare, plata se considerã în termen, dacã este efectuatã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
În cadrul termenului de suspendare aprobat, importatorii pot compensa, în conformitate cu prevederile pct. 11.14 din normele aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 512/1998, taxa pe valoarea adãugatã
înscrisã în declaraþia vamalã de import Ñ total sau parþial Ñ cu taxa
pe valoarea adãugatã de rambursat, rezultatã din decontul depus la
organul fiscal, aferent lunii precedente.
9. Importurile realizate în condiþiile prezentelor norme metodologice
se vor reflecta în documentele de evidenþã ºi în decontul de taxã pe
valoarea adãugatã, astfel:
a) în jurnalul pentru cumpãrãri, în coloanele 11 ºi 12 se înscriu
datele cuprinse în declaraþia vamalã de import, iar taxa pe valoarea
adãugatã se înregistreazã în contabilitate în debitul contului 4428
”Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilãÒ prin creditul contului 446
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”Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ. Aceste operaþiuni nu se
evidenþiazã în decontul lunar de taxã pe valoarea adãugatã;
b) la data efectuãrii plãþii, operaþiunea se reflectã în contabilitate
în debitul contului 4426 ”Taxa pe valoarea adãugatã deductibilãÒ prin
creditul contului 4428 ”Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilãÒ ºi, concomitent, 446 = 512, cu suma achitatã la bugetul de stat.
Operaþiunea se evidenþiazã în jurnalul de cumpãrãri în coloanele 7 ºi 8
sau 9 ºi 10, dupã caz, ºi se cuprinde în decontul lunar de taxã pe
valoarea adãugatã;
c) taxa pe valoarea adãugatã înscrisã în declaraþia vamalã de
import, compensatã total sau parþial cu taxa pe valoarea adãugatã de
rambursat, rezultatã din decontul lunii precedente, se reflectã în contabilitate în debitul contului 446 prin creditul contului 4424 ºi, concomitent, în debitul contului 4426 prin creditul contului 4428.
Operaþiunea se evidenþiazã în jurnalul de cumpãrãri în coloanele 7 ºi 8
sau, dupã caz, 9 ºi 10 ºi se cuprinde în decontul lunar de taxã pe
valoarea adãugatã.
10. Nerespectarea termenului de platã de 60Ñ120 de zile,
prevãzut în prezentele norme metodologice, atrage majorãri de
întârziere, calculate astfel:
10.1. în situaþia în care plata sumei datorate se efectueazã în
termen de pânã la 15 zile calendaristice de la data expirãrii termenului de suspendare:
a) 0,05% pentru fiecare zi calendaristicã din perioada de suspendare;
b) 0,25% pentru fiecare zi calendaristicã de la expirarea termenului de suspendare ºi pânã la data plãþii efective;
10.2. în situaþia în care plata sumei datorate se efectueazã cu o
întârziere mai mare de 15 zile calendaristice de la data expirãrii termenului de suspendare, majorãrile de întârziere se calculeazã în cotã
de 0,25% pentru fiecare zi calendaristicã de la data întocmirii formalitãþilor vamale de import ºi pânã la data plãþii efective, a compensãrii
conform prevederilor pct. 11.14 din Normele pentru aplicarea
Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 512/1998, sau a acordãrii unei înlesniri la platã în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
10.3. prevederile de mai sus se aplicã ºi pentru nerespectarea
termenului de platã de 60Ñ120 de zile, scadent dupã intrarea în
vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru importurile prevãzute
în certificatele de suspendare aprobate în baza ordinelor ministrului
finanþelor nr. 1.538/1997 ºi nr. 166/1998.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE

de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã aferente importurilor,
în baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea agentului economic .....................................................................................................
Localitatea ........................................., str. .............................. nr. ....., judeþul/sectorul ..............
Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ............................................................................................
Organul fiscal la care este înregistrat plãtitorul de T.V.A. ........................................................
Cifra de afaceri anualã (mii lei):
5.1. realizatã în anul precedent ................................................................................................
5.2. prevãzutã pentru anul în curs ...........................................................................................
6. Valoarea importului (mii lei) ..........................................., din care:
6.1. materii prime .......................................................................................................................
6.2. se marcheazã cu ”xÒ:
Ñ utilaje .....................................................................
Ñ instalaþii .................................................................
Ñ echipamente .........................................................
Ñ maºini industriale .................................................
Ñ maºini agricole
.....................................................
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7. Importul de materii prime, cuprins la pct. 6.1:
7.1. denumirea ºi poziþia tarifarã................................................................................................
7.2. produsele fabricate ...............................................................................................................
8. Importul de utilaje, instalaþii etc., cuprins la pct. 6.2:
8.1. se marcheazã cu ”xÒ obiectivul de investiþii:
Ñ unitate productivã nouã .......................................
Ñ dezvoltare capacitãþi existente ............................
Ñ retehnologizare fabrici, secþii, ateliere ................
8.2. date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
nr. ..............., data ........................, furnizor extern .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor extern .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor extern .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor extern .........................., valoare ....................
9. Anexãm urmãtoarele documente justificative: ..............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Numele ºi prenumele .................................................. Funcþia ................................ Data .................
Semnãtura ºi ºtampila
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ LEGISLAÞIE IMPOZITE INDIRECTE
CERTIFICAT

Nr. ......, data ....................
În conformitate cu prevederile art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 130/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
suspendã plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã, calculatã potrivit legii ºi înscrisã în
declaraþia vamalã de import, pentru:
I. o perioadã de 120 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a declaraþiei vamale de
import aferente utilajelor, instalaþiilor, echipamentelor, maºinilor industriale ºi maºinilor agricole, care
fac obiectul urmãtoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
nr. ..............., data ........................, furnizor .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor .........................., valoare ....................
nr. ..............., data ........................, furnizor .........................., valoare ....................
II. o perioadã de 60 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a declaraþiei vamale de
import aferente materiilor prime (denumirea, cantitatea):
1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................
Atestarea se referã la importul efectuat de:
Denumirea agentului economic ..............................................................................................................,
localitatea .........................................................., str. ................................................... nr. ...............,
judeþul/sectorul ........................................, codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. .............................
Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pânã la data de ......................... .
Director general,
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