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Cuvânt-înainte 

Scopul acestei c r i este de a-l ajuta pe student 
s - i formeze rapid propria metod  de lucru în ve-
derea ob inerii unor rezultate bune la studiile univer-
sitare de doctorat. Regulile care se desprind din aceast  
carte corespund unor imperative tiin ifice care orien-
teaz  o bun  cercetare doctoral . 

Conceput  ca un dialog detaliat cu studentul 
doctorand, cartea traseaz  metodic toate etapele pe 
care trebuie s  le urmeze în munca sa de cercetare. 
Am început cu momentul lu rii deciziei de a face un 
doctorat, pân  în ziua sus inerii, încercând s  detaliez 
demersul individual al cercet torului i s  determin 
principalele etape ale studiilor universitare de doctorat. 
Am semnalat obstacolele muncii de cercetare i am 
propus solu ii practice concrete pentru dep irea lor.  

Pentru utilizarea eficient  a acestei lucr ri de 
metodologie, cititorul va trebui s  se familiarizeze cu 
structura sa i cu metodele propuse, ea constituind 
un ghid destinat atât juri tilor, cât i speciali tilor 
din alte tiin e umaniste. Dup  cum afirma Henri 
Capitant1, totul este s  ai metod . În lipsa unei me-
tode, a acestui fir conduc tor, se pierde timp pre ios, 
eforturile sunt dispersate i nu se ajunge s  se domine 

                                                            

1 H. Capitant, La thèse de doctorat en droit, Dalloz, Paris, 1951. 
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subiectul. Este tocmai ceea ce i-a propus aceast  
carte: s  v  ajute s  v  forma i propria metod , s-o 
perfec iona i i s-o urma i pân  la cap t pentru a 
reu i în munca voastr  de cercetare. 

R spunzând întreb rilor pe care vi le ve i pune 
pe parcursul studiilor voastre universitare de doctorat, 
prezenta lucrare v  ofer  re ete i v  propune metode, 
urm rind un plan cronologic i dându-v  exemple 
concrete, pentru a v  ajuta s  duce i la bun sfâr it 
aceast  minunat  aventur  intelectual . 
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Capitolul 

I.   Înscrierea la doctorat 

La sfâr itul masteratului în drept, o parte dintre 
absolven i doresc s - i continue studiile prin înscrie-
rea la doctorat. Înainte de a v  decide s  face i o tez  
de doctorat, este necesar s  v  pune i câteva întreb ri. 
În func ie de r spunsul la aceste întreb ri, ve i vedea 
dac  este cu adev rat necesar pentru viitorul vostru 
personal i profesional s  face i un doctorat.  

Înainte de a lua decizia de a face un doctorat, 
trebuie s  v  pune i urm toarele întreb ri1: 

1. Proiecta i pe viitor s  lucra i în înv mântul 
superior sau în cercetare? 

2. Pute i aloca trei sau patru ani din timpul 
vostru realiz rii tezei de doctorat? 

3. Pute i analiza un subiect într-un timp dat? 
4. Pute i scrie, f r  un efort extraordinar, câteva 

pagini coerente într-un subiect dat? 
5. Sunte i capabil s  v  pune i ordine în idei? 
6. V  pute i organiza documentarea i o pute i 

manipula? 
7. Pute i s  v  impune i un program i o disci-

plin  de lucru care s  se întind  pe mai multe luni? 
8. Ave i voin  i o tenacitate suficient  pentru 

a trece peste dificult i i decep ii? 

                                                            

1 M. Beaud, L'art de la thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 14. 
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9. A i redactat deja o lucrarea de câteva zeci de 
pagini care s  fie satisf c toare? 

10. Sunte i foarte motivat s  realiza i o tez  de 
doctorat? 

  
Dac  r spunsul este „da” la opt sau zece din 

aceste întreb ri, pute i s  începe i s  face i demersu-
rile ini iale pentru înscrierea la doctorat. 

Între cinci i apte r spunsuri „da”, ar trebui 
s  v  gândi i mai degrab  la un masterat care nu v  
face s  aloca i atât de mult timp cercet rii i care se 
finalizeaz  cu o lucrare de dimensiuni mai mici. 

Dac  ave i doar patru r spunsuri „da” la aceste 
întreb ri, mai bine renun a i i v  apuca i de altceva, 
c ci nu sunte i suficient de motivat sau de preg tit 
pentru a începe activitatea de cercetare.  

Ce este o tez  de doctorat în drept? Ca orice tez  
de doctorat, este „o oper  original  produs  de student 
în form  scris . Ea (…) trebuie s  arate c  studentul 
posed  cu adev rat o metod  tiin ific  de lucru i este 
la curent cu principalele lucr ri în subiectul tezei sale. 
Pe cât posibil, teza trebuie s  fie o contribu ie original . 
(…) O bun  tez  corespunde unei cercet ri exhaustive, 
analizate de manier  critic  i riguroas . Ea trebuie 
s  includ  o descriere detaliat  a metodologiei utili-
zate. Trebuie s  ajung  la rezultate precise i implic  
o verificare sistematic  a oric rei afirma ii”2. O tez  de 
doctorat în drept este circumscris  în primul rând 

                                                            

2 Guide de rédaction de la proposition, de la thèse et du mémoire, 
Université d’Ottawa Département de communication 2014-2015, 
http://www.communication.uottawa.ca/fra/program2.html, 
consultat pe 10 martie 2018. 
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domeniului drept. În al doilea rând, metodologia rea-
liz rii tezei este una juridic , bazat  pe ra ionamentul 
juridic. 

I. Alegerea specializ rii 

Dintre numeroasele specializ ri juridice posibile, 
voi trebuie s  alege i una. Deoarece teza de doctorat 
va fi tovar a voastr  constant  timp de cel pu in 
trei ani, alegerea subiectului tezei nu trebuie f cut  
cu lejeritate, ea putând s  v  influen eze cariera pro-
fesional , constituind un factor decisiv al viitorului 
vostru. Iat  de ce înainte de a alege subiectul tezei de 
doctorat trebuie s  reflecta i serios. Aceast  faz  pre-
g titoare v  permite s  v  circumscrie i un obiect 
specific de cercetare, asigurându-v  c  ea poate fi 
realizat  i punându-v  întreb ri legate de documen-
tele disponibile, de lucr rile anterioare realizate în 
acest domeniu, de oportunitatea cercet rii, de intere-
sul realiz rii acesteia etc. 

Alegerea disciplinei ine de criterii obiective, dar 
trebuie luate în considerare i criteriile subiective care 
s  v  fac  via a mai u oar  în timpul acestor trei ani 
de munc  asidu . 

1. Criteriile obiective  

Chiar dac  pare o opera iune foarte simpl  faptul 
de a alege materia sau disciplina în care s  v  realiza i 
teza de doctorat, ea nu ine de o alegere complet liber , 
trebuind s  ia în considera ie de ni te criterii obiec-
tive, textele de lege în vigoare. 
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Cadrul legal care reglementeaz  organizarea i 
implementarea programelor de studii de doctorat din 
România este constituit de Codul studiilor universitare 
de doctorat3 i de Legea educa iei na ionale nr. 1/20114.  

Conform art. 158 din Legea educa iei na ionale, 
„(1) Studiile universitare de doctorat reprezint  al III-lea 
ciclu de studii universitare i permit dobândirea unei 
calific ri de nivelul 8 din EQF/CEC i din Cadrul Na-
ional al Calific rilor. Acestea se desf oar  pe baza 

unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat 
prin hot râre a Guvernului. (2) Programele de studii 
universitare de doctorat se organizeaz  în coli docto-
rale acreditate sau autorizate provizoriu. colile doc-
torale se pot organiza de c tre o universitate sau un 
consor iu universitar ori de c tre consor ii sau parte-
neriate care se stabilesc legal între o universitate sau 
un consor iu universitar i unit i de cercetare-dez-
voltare. Universit ile, respectiv parteneriatele sau 
consor iile organizatoare de una sau mai multe coli 
doctorale acreditate sau autorizate provizoriu consti-
tuie o institu ie organizatoare de studii universitare 
de doctorat, denumit  în continuare IOSUD, recunos-
cut  ca atare de Ministerul Educa iei, Cercet rii, 
Tineretului i Sportului, pe baza autoriz rii provizorii, 
a acredit rii, respectiv a evalu rii periodice. (3) Acade-
mia Român  poate înfiin a coala de Studii Doctorale 
a Academiei Române, cu respectarea prevederilor 

                                                            

3 H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor univer-
sitare de doctorat. 

4 Legea educa iei na ionale nr. 1/2011 cu modific rile ulterioare, 
text publicat în Monitorul Oficial al României, în vigoare de la 
9 februarie 2011. 
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prezentei legi în privin a autoriz rii, acredit rii i func-
ion rii ca institu ie de înv mânt superior. coala de 

Studii Doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD 
i poate organiza programe universitare de doctorat”. 

Codul studiilor universitare de doctorat fixeaz , 
la art. 4, semnifica iile câtorva termeni: 

„a) studii universitare de doctorat – ciclul supe-
rior de studii universitare a c rui finalitate const  în 
dezvoltarea resursei umane competente în realizarea 
cercet rii tiin ifice, capabile de inser ie pe pia a muncii 
înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare 
pentru cercetare-dezvoltare i inovare i constituie o 
experien  profesional  de cercetare, finalizat , dup  
sus inerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului 
de doctor; 

b) student-doctorand – studentul înmatriculat 
în programul de studii universitare de doctorat; 

c) conduc tor de doctorat – cadrul didactic sau 
cercet torul, cu experien  în domeniul cercet rii 
tiin ifice, care coordoneaz  activitatea studentului-

doctorand în urma dobândirii acestui drept în confor-
mitate cu prevederile art. 166 din Legea educa iei 
na ionale nr. 1/2011; 

d) program de studii universitare de doctorat, 
denumit în continuare programul de doctorat – totali-
tatea activit ilor în care este implicat studentul-docto-
rand, relevante din punctul de vedere al studiilor 
universitare de doctorat; 

e) tez  de doctorat – lucrarea tiin ific  original  
elaborat  de c tre un student-doctorand în cadrul 
studiilor universitare de doctorat, condi ie legal  pen-
tru ob inerea titlului de doctor; 
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f) institu ie organizatoare de studii universitare 
de doctorat, denumit  în continuare IOSUD – institu ia 
care are dreptul de a organiza programe universitare 
de doctorat; 

g) coal  doctoral  – o structur  organizatoric  
i administrativ  constituit  în cadrul IOSUD i care 

ofer  sprijinul necesar pentru desf urarea studiilor 
de doctorat într-o anumit  disciplin  sau tematic  
disciplinar  ori interdisciplinar ”. 

Conform acelora i documente, în România exist  
dou  tipuri de doctorate posibile:  

„a) doctorat tiin ific, care are ca finalitate produ-
cerea de cunoa tere tiin ific  original , relevant  in-
terna ional, pe baza unor metode tiin ifice, organizat 
numai la forma de înv mânt cu frecven . Doctora-
tul tiin ific este o condi ie pentru cariera profesional  
în înv mântul superior i cercetare; 

b) doctorat profesional, în domeniile artelor sau 
sportului, care are ca finalitate producerea de cu-
noa tere original  pe baza aplic rii metodei tiin ifice 
i a reflec iei sistematice asupra unor crea ii artistice 

sau asupra unor performan e sportive de înalt nivel 
na ional i interna ional i care poate constitui o baz  
pentru cariera profesional  în înv mântul superior 
i în cercetare în domeniile artelor i sportului”5. 

În privin a programului de studii universitare, 
acesta „se desf oar  în cadrul unei coli doctorale sub 
coordonarea unui conduc tor de doctorat i cuprinde: 

a) un program de preg tire bazat pe studii uni-
versitare avansate, în cadrul colii doctorale; 

                                                            

5 Art. 158 alin. (6) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011.  
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b) un program individual de cercetare tiin ific  
sau crea ie artistic ”6. Cât prive te durata studiilor 
universitare de doctorat, aceasta „este, de regul , de 
trei ani. În situa ii speciale, durata programului de 
studii universitare de doctorat poate fi prelungit  cu 
1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la pro-
punerea conduc torului de doctorat i în limita fondu-
rilor disponibile”7. „Studiile universitare de doctorat se 
pot întrerupe din motive temeinice, în condi iile stabilite 
prin regulamentul institu ional propriu de organizare 
i desf urare a studiilor universitare de doctorat. 

Durata acestor studii se prelunge te, în consecin , cu 
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.”8 
Conform art. 160 din aceea i lege, „studiile universitare 
de doctorat se organizeaz  cu finan are de la bugetul 
de stat, în regim cu tax  sau din alte surse legal con-
stituite”9. 

Limba de desf urare a doctoratului poate fi 
limba român , limba minorit ilor na ionale sau o lim-
b  de circula ie interna ional , „conform contractului 
de studii doctorale încheiat între IOSUD, conduc torul 
de doctorat i studentul-doctorand”10. Legea educa iei 
na ionale nr. 1/2011 prevede i organizarea studiilor 
de doctorat în cotutel , „caz în care studentul-docto-
rand î i desf oar  activitatea sub îndrumarea conco-
mitent  a unui conduc tor de doctorat din România i 
a unui conduc tor de doctorat dintr-o alt  ar  sau 
sub îndrumarea concomitent  a doi conduc tori de 
                                                            

 6 Art. 159 alin (1) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011.  
 7 Art. 159 alin. (3) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011. 
 8 Art. 159 alin (5) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011. 
 9 Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, art. 160, alin. (1). 
10 Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, art. 161. 
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doctorat din institu ii diferite din România, pe baza 
unui acord scris între institu iile organizatoare impli-
cate. Doctoratul în cotutel  poate fi organizat i în 
cazul în care conduc torii de doctorat sunt din aceea i 
IOSUD, dar au specializ ri/domenii diferite de studiu 
sau unul dintre conduc torii de doctorat a atins vârsta 
pension rii, conform prevederilor din Carta univer-
sitar ”11. 

Cu toate c  înscrierea la studiile universitare de 
doctorat în drept nu presupune obligativitatea unui 
masterat în specializarea respectiv , nimic neîmpiedi-
cându-v  s  face i un doctorat în drept public, de 
exemplu, dac  a i f cut un masterat în drept privat, 
teza de doctorat reprezentând o prelungire a unei for-
m ri i a unei specializ ri prealabile care s  v  fi adus 
cuno tin ele i cultura juridic  general  necesare 
realiz rii unei munci de cercetare sus inute, este de 
preferat ca între tez  i faza prealabil  a studiilor 
voastre s  existe o strâns  leg tur . Conform Legii 
educa iei na ionale nr. 1/2011, „au dreptul s  parti-
cipe la concursul de admitere la studii universitare de 
doctorat numai absolven ii cu diplom  de master sau 
echivalent  acesteia”12, deci nu exist  obligativitatea 
unui masterat sau a unor studii echivalente în specia-
lizarea respectiv . 

2. Criterii subiective  

Din cele consemnate mai sus, se pare c  alegerea 
subiectului nu depinde, în cadrul general impus de 
                                                            

11 Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, art. 162, alin. (1). 
12 Art. 163 din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011. 



I. Înscrierea la doctorat 

- 21 - 

textele de lege, decât de preferin a personal  a viito-
rului student-doctorand pentru un anumit domeniu 
al cercet rii juridice. Cu toate acestea, trebuie s  ine i 
seama de utilitatea practic  a tezei de doctorat i de o 
serie de factori personali atunci când v  decide i pen-
tru un anumit tip de doctorat.  

Pute i alege s  face i un doctorat din pasiune, 
deci preferin a personal  s  fie singurul criteriu de 
alegere pentru aprofundarea unui subiect precis, care 
v  ocup  în mod constant gândurile. Alegerea subiec-
tului din pasiune este riscant , deoarece nu se întâl-
nesc adesea i al i indivizi care s  împ rt easc  
aceea i pasiune intelectual , fapt ce va conduce cer-
cetarea la ipoteze i concluzii specifice care pot fi cu 
greu generalizate.  

Este drept c  alegerea subiectului trebuie f cut  
în func ie de afinit ile i preocup rile intelectuale i 
sociale ale fiec ruia, dar cel mai adesea alegerea do-
meniului de cercetare ine nu doar de motive intelec-
tuale, ci i de unele profesionale, de g sirea unui loc 
de munc  dup  ob inerea titlului de doctor.  

Pute i alege s  face i un doctorat pentru a face 
carier  i a v  îmbog i. Nimic nu este mai pu in 
probabil ca u ile unei cariere s  v  fie larg deschise 
numai prin simplul fapt de a avea titlul de doctor. 
Prima u  ce vi se poate deschide este aceea a unei 
cariere universitare, dar, pentru a accede la aceasta, 
trebuie s  trece i un concurs de intrare în sistem, iar 
locurile r mân mereu limitate, cu atât mai mult cu 
cât studen ii sunt din ce în ce mai pu ini. Este deci 
costisitor în termeni de timp s  investi i atâ ia ani din 
via  pentru o carier  nesigur . O alt  oportunitate ce 


