
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

(se utilizează numai în forma redactată față-spate/recto-verso) 

 

 

Subsemnații 
1
 ________________________________________________________, născut(ă) la 

data de ___________ în localitatea (din județul) _____________________________, având 

domiciliul în localitatea (din județul) _______________________________________________ 

la adresa ________________________________________________________, având calitatea 

de student-doctorand al Universității,Naţionale de Arte din Bucureşti 

 

respectiv 
2
 __________________________________________________________ născut(ă) la 

data de ___________ în localitatea (din județul) _____________________________, având 

calitatea de conducător de doctorat al studentului-doctorand de mai sus 

 

►declarăm că teza de doctorat cu titlul : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

a fost realizată cu respectarea standardelor de calitate și de etică profesională inclusiv în ceea ce 

privește originalitatea conținutului tezei de doctorat respective. 

 

►Declarăm că studentul-doctorand ________________________________________________ 

este autorul tezei de doctorat cu titlul menționat mai sus, asumându-și corectitudinea datelor și 

informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză. 

►Teza de doctorat este o lucrare originală iar pentru fiecare material preluat (inclusiv din 

lucrările anterioare ale studentului-doctorand) este menționată sursa. 

►Declarăm că această teză nu a mai fost prezentată în aceeași formă sau într-o formă 

echivalentă în scopul dobândirii unei alte diplome. 

►Declarăm că am luat la cunoștință conținutul prevederilor existente în Legea educației 

naționale nr. 1/2011 la art. 143, al. (4), care se referă la răspunderea conducătorilor de doctorat în 

solidar cu autorul tezei de doctorat în privința asigurării originalității conținutului tezei și la art. 

170, care se referă la consecințele nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, 

precum și prevederile art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011, respectiv 

„Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice 

material preluat. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea 

datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în 

teză. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor 

de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit 

                                                 
1
 Numele și prenumele studentului - doctorand 

2
 Numele și prenumele conducătorului de doctorat 



 

prevederilor art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011”. 

►Declarăm că am luat la cunoștință despre conținutul alineatului (4) al Art. 66 din Codul 

studiilor universitare de doctorat, așa cum este acesta modificat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 134/2016. Conform acestor prevederi : 

 

 rezumatul tezei este publicat pe site-ul Universității și poate fi consultat public ; 

 teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universitară cu cel puțin 20 de 

zile înainte de data fixată pentru susținerea publică a tezei, având caracter de 

document public ; 

 dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor 

capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată 

liber pe platforma națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor; 

tezei i se va atribui o licență de protecție a dreptului de autor : 

 dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a 

unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni 

pentru realizarea acestei publicări, socotit de la data emiterii dispoziției de acordare a 

titlului de doctor ; 

 după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica 

în scris secretariatul Institutului de Studii 

Doctorale al Universității  asupra acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică 

și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională ; 

 după expirarea termenului de grație de 24 de luni pentru realizarea publicării, în cazul 

în care nu a fost primită la Institutul de Studii Doctorale al Universității nicio 

notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine 

liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului 

de autor. 

 

 

 

 

SEMNĂTURI: Conducător de doctorat             Student-doctorand 

 

Data: 


