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Anexa nr.5 

 

 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

nr. ________ din ___________________ 

 

 

          I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

 

a) Universitatea VALAHIA din Târgovişte, în calitate de Institutie Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat (IOSUD), reprezentatã prin Rector - Conf.univ.dr. Laura Monica GORGHIU 

b) Conducătorul de doctorat, prof.univ.dr.___________________________, în domeniul  

______________________________________ 

c) Domnul/Doamna .....................................................................…………........... născut la data 

de ...........…..............., în localitatea ......……........................…......., fiul (fiica) lui …......................şi 

al .......………......, domiciliat  în localitatea………………………….., str........................................., nr....., 

bl......, sc....., ap….,  jud(sect)......................…..., tel.......................…...., legitimat cu BI/CI seria 

…..., nr.......................…........, eliberat de Poliţia ...................…..…., la data de .....……….….., 

CNP…………...…………………... , în calitate de beneficiar de servicii educaţionale, finanţate de la buget sau 

pe bază de taxe, au convenit la încheierea prezentului contract: 

 

PREAMBUL 
 

Prin prezentul contract, beneficiarul serviciilor educaţionale este înmatriculat în calitate de 

student-doctorand al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, prin............................................ 

(admitere, transfer), începând cu anul universitar............................................, la IOSUD, ciclul de 

studii universitare de doctorat, domeniul fundamental............................................................, 

domeniul ............................................................, forma de învăţământ cu frecvenţă / cu frecvență 

redusă, cu taxă/fără taxă, cu bursă/fără bursă, cu o durată de studii de trei ani. 

 Dobândirea calităţii de „student-doctorand” al Universităţii „Valahia” din Târgovişte este 

condiţionată, pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, de depunerea actelor de studii în original, 

iar pentru locurile cu taxă, de prezentarea chitanţei de plată a taxei de 1200 lei la încheierea 

contractului. Nerespectarea acestei condiţii atrage pierderea calităţii de candidat declarat „admis”. 

În cazul renunţării la calitatea de student-doctorand, suma de 1200 lei achitată la 

încheierea prezentului contract nu se va returna. 

Prin semnarea prezentului contract, studentul-doctorand este obligat să furnizeze datele cu 

caracter personal şi este de acord ca Universitatea Valahia din Târgovişte să prelucreze aceste date. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Universitatea „Valahia” din Targoviste se va realiza cu 

respectarea prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Dacă unele dintre datele cu privire la studentul-doctorand sunt incorecte, acesta trebuie să 

informeze secretariatul IOSUD, cât mai curând posibil. 

Teza de doctorat este un document public care se redactează și în format digital. Teza de 

doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educației , cu respectarea 

legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor. 

Publicarea tezei de doctorat, conform cerințelor legale, se face atât cu numele și prenumele 

studentului-doctorand, dar și al conducătorului de doctorat.  

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă oferirea de către Universitatea VALAHIA din Târgovişte 

de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării 

alese de beneficiar, precum şi reglementarea raporturilor dintre studentul-doctorand şi conducătorul de 

doctorat, sub autoritatea IOSUD ca părţi implicate în realizarea cerinţelor de asigurare a calităţii. 
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III. CADRUL LEGAL 

Art.2. Universitatea VALAHIA din Tîrgovişte, în calitate de IOSUD, îsi desfăşoară activitatea în 

concordanţă cu: Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare, 

HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 cu modificările și completările ulterioare, OMECTS nr. 

4491/2005 cu modificările şi completările ulterioare, OMENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, Carta UVT, Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de studii universitare de doctorat în Universitatea Valahia din Târgoviște, Regulamentul 

Şcolii Doctorale de Științe Economice și Umaniste/Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Inginerești.  

Art.3. Universitatea VALAHIA din Tîrgovişte va modifica regulamentul de doctorat şi va anunţa 

beneficiarul în cazul modificării legislaţiei referitoare la activitatea de doctorat. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

Art.4. Prezentul contract este valabil pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat (3 ani, 

conform legislatiei in vigoare). Prin perioada studiilor universitare de doctorat se întelege intervalul de 

timp de la înmatriculare până la momentul susţinerii publice cu succes a tezei de doctorat.  

Art.5. La începutul fiecărui an universitar, în cazul modificării taxelor prin hotărârea Senatului 

UVT, studentul-doctorand va încheia un nou act adiţional cu privire la valorile taxelor si termenele de 

achitare a acestora. Actul adiţional cu taxele este o anexă a prezentului contract.  

V. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

Art.6. Universitatea VALAHIA din Târgovişte în calitate de IOSUD are următoarele 

drepturi: 

1. să urmărească modul în care studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat îsi respectă 

obligaţiile prevăzute în regulament; 

2. să aprobe schimbarea conducătorului de doctorat la cererea studentului-doctorand, după 

obţinerea acordului scris al unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu; 

3. să aprobe prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat, precum şi 

eventualele perioade de graţie; 

4. să aprobe transferul studenților-doctoranzi de la alte universităţi la Universitatea VALAHIA din 

Tîrgovişte cu acordul prealabil al unui conducător de doctorat, pe baza unei analize privind încadrarea 

studentului-doctorand în perioada legală de doctorat şi cu respectarea pregătirii doctorale în UVT; 

5. să aprobe transferul studenților-doctoranzi din UVT la alte universităţi cu acordul prealabil al 

IOSUD şi al conducătorului de doctorat la care se aprobă transferul;  

6. să decidă exmatricularea studenților-doctoranzi pentru neîndeplinirea obligaţiilor; 

7. să încheie acorduri de cotutelă, prin care să stabilească cerinţele desfăşurării şi organizării 

doctoratului şi rolul asumat în cotutelă, cu alte IOSUD; 

8. să stabilească anual cuantumul taxelor de studii, modalităţile şi termenele de plată.   

Art. 7. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 

1. dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 

2. dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de 

studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele 

programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-

doctorand; 

3. dreptul de a propune comisia de doctorat (şi comisia de îndrumare a studentului–doctorand) 

şi de a evalua, periodic, calitatea activităţii studentului-doctorand; 

4. dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia 

sa într-un conflict de interese; 

5. dreptul de a solicita motivat consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu 

un student-doctorand; 

6. dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa 

şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand; 

7. dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor 

codului studiilor universitare de doctorat; 

8. dreptul de a propune pentru exmatriculare studenții-doctoranzi care nu îndeplinesc obligaţiile 
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prevăzute în programele de studii doctorale. 

Art. 8. Studentul - doctorand are următoarele drepturi specifice: 

1. să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi 

a comisiei de îndrumare; 

2. să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din 

cadrul IOSUD, care prezintă interes pentru tema tezei sale de doctorat; 

3. să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor codului 

studiilor universitare de doctorat; 

4. să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii 

doctorale şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 

5. să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale; 

6. să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de 

cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD; 

7. să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; 

8. să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de 

IOSUD; 

9. să valorifice prin prezentarea în publicaţii naţionale şi internaţionale rezultatele rapoartelor 

intermediare de cercetare; 

10. să solicite, pentru motive întemeiate, prelungirea duratei programului de doctorat, sau 

întreruperea activităţilor de doctorat, având în vedere ca durata maximă însumată a prelungirilor şi a 

întreruperilor să nu depăşească 2 ani; 

11. să solicite, cu argumente convingătoare, aprobarea perioadei de graţie de până la 2 ani, 

pentru a finaliza şi a susţine public teza de doctorat; 

12. să solicite schimbarea conducătorului de doctorat în situaţiile prevăzute de lege, cu acordul 

conducerii IOSUD; 

13. să primească diplomă de doctor în urma conferirii titlului de doctor prin ordin al Ministerului 

Educației. 

VI. OBLIGATIILE părţilor contractante 

Art. 9.  Universitatea VALAHIA din Târgovişte în calitate de IOSUD se obligă: 

1. să asigure cadrul organizatoric specific ciclului de studii universitare de doctorat, in 

conformitate cu legislaţia și regulamentele în vigoare;  

2. să aplice politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului de 

studii universitare de doctorat; 

3. să asigure accesul studentului-doctorand la baza materială a învăţământului şi cercetării din 

cadrul studiilor universitare de doctorat;  

4. să transmită dosarul și teza de doctorat la Ministerul Educației, în vederea validării hotărârii 

comisiei de susţinere a tezei de doctorat de către CNATDCU; 

5. să elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de student-doctorand a 

solicitantului; 

6. să ofere informaţii corecte şi complete privind programele de studii universitare de doctorat 

candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor persoane fizice sau juridice interesate; 

7. să pună la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu. 

8. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studenţilor-doctoranzi. 

Art.10 Conducătorul de doctorat se obligă: 

1. să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand; 

2. să propună temele de cercetare; 

3. să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o 

realizează; 

4. să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand; 

5. să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 

6. să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura studentului-doctorand condiţiile, cunoştinţele 

şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării programului de doctorat; 

7. să răspundă împreuna cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică 

profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 
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1/2011. 

8. să propună comisiile pentru examinarea studentului-doctorand; 

9. să aprobe susţinerea tezei de doctorat, numai dacă apreciază că are un conţinut ştiinţific 

adecvat; 

10. să stabilească împreună cu conducătorii de doctorat din IOSUD partenere, în cazul încheierii 

unui acord de cotutelă, obligaţiile fiecărei părţi implicate în programul de pregătire al studentului-

doctorand. 

Art.11. Studentul-doctorand se obligă: 

1. să respecte programul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească, în 

condiţii bune şi la timp, obligaţiile care îi revin în calitate de student-doctorand; 

2. să prezinte rapoartele progresului cercetării ştiinţifice în ritmul stabilit prin programul 

individual de pregătire, dar nu mai puţin de o dată la 12 luni; 

3. să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de 

câte ori i se solicită; 

4. să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 

5. să respecte formatul tip al tezei de doctorat aşa cum este stabilit de şcoala doctorală, în ceea 

ce priveşte elemente de structură şi formatare grafică; 

6. să îsi asume corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi 

demonstraţiilor exprimate în teză; 

7. să respecte standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea 

originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011. 

8. studentul-doctorand înmatriculat cu taxă va achita taxa de şcolarizare stabilită de UVT în 

conformitate cu actul adiţional încheiat; 

9. să efectueze obligaţiile didactice în cazul în care este implicat în aceste activităţi; 

10. să realizeze, în termenele reglementate, programele de studii doctorale, să elaboreze şi să 

susţină teza de doctorat, în conformitate cu legislaţia și regulamentele în vigoare; 

11. în situaţii speciale în care se doreşte întreruperea sau prelungirea ciclului de studii 

universitare de doctorat, în condiţiile prevăzute de lege, să depună cererea la secretariatul IOSUD, în 

condiţiile reglementate; 

12. pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la 

transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, 

indiferent de distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare, este de acord cu 

prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student-doctorand înmatriculat la forma 

de învățământ cu frecvență, conform legislației în vigoare. 

VII. TEMA DE CERCETARE ALEASĂ ESTE 

Art.12…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

VIII. LIMBA ÎN CARE SE REDACTEAZĂ ŞI SUSŢINE TEZA DE DOCTORAT. 
      Art. 13. Teza de doctorat se va redacta şi se va susţine în limba   ………....................... 

            IX. TERMENUL DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT 
       Art.14. Teza de doctorat se va susţine public până la data de 30 septembrie 2024. 

X. CONDIŢIILE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT 

Art. 15. ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI DE DOCTORAT 

a) motivele pentru care poate fi întrerupt programul de pregătire sunt: 

1. îmbolnăviri care îl pun pe studentul-doctorand în imposibilitatea de a-şi continua îndeplinirea 

obligaţiilor din contractul de studii; 

2. probleme familiale deosebite care impun absenţa de la programul de pregătire; 

3. absenţa îndelungata, din diferite motive, a conducătorului de doctorat, care nu necesită 

schimbarea acestuia; 

4. alte situaţii care impun întreruperea, acceptate de conducătorul de doctorat, avizate de 

conducerea IOSUD si aprobate de Consiliul de Administraţie; 

b) pentru perioadele de întrerupere nu se plătesc taxe suplimentare; 

c) întreruperea se stabilește prin act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. 

d) durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor 
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aprobate. 

Art.16. PRELUNGIREA PROGRAMULUI DE DOCTORAT; 

a) din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu acordul 

conducătorului de doctorat şi cu aprobarea senatului universitar, în condiţiile prevăzute prin 

regulament; 

b) pentru perioadele de prelungire studentul-doctorand este obligat să suporte taxe suplimentare, 

calculate proporţional cu durata prelungirii, raportată la taxa anuală de studii stabilită de senatul 

universitar; 

c) în perioada de prelungire prevăzută la pct. a) studentul-doctorand nu poate beneficia de 

întreruperea studiilor universitare de doctorat; 

d) prelungirea se stabilește prin act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. 

Art. 17. ACORDAREA PERIOADEI DE GRAŢIE 

a) dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului 

de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, mai are la dispoziţie o 

perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a susţine public teza; 

b) în perioada de graţie prevăzută la pct. a) studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de 

doctorat acordată din granturile doctorale; 

c) pentru a putea solicita perioada de grație, studentul-doctorand trebuie să aibă susținute și 

promovate toate rapoartele de progres al cercetării doctorale prevăzute în programul individual de 

doctorat; 

d) în perioada de graţie prevăzută la pct. a) studentul-doctorand nu poate beneficia de întreruperea 

studiilor universitare de doctorat; 

e) studentul-doctorand este obligat să achite taxele de studii aferente perioadei de graţie. 

XI. CUANTUMUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE CARE STUDENTUL-DOCTORAND SE 

ANGAJEAZĂ SĂ LE DESFĂŞOARE 

     Art. 18. În perioada standard de parcurgere a studiilor universitare de doctorat (primii 3 ani de 

la înmatriculare), studentul-doctorand se angajează să desfăşoare activităţi didactice în cuantum de 

..........-........ore/săptămână.  

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI 

     Art.19. Rezilierea contractului din partea universităţii pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

studentului-doctorand sau retragerea din iniţiativa studentului-doctorand atrage după sine onorarea 

tuturor îndatoririlor şi achitarea taxelor scadente din partea studentului-doctorand până în momentul 
rezilierii.  

Sumele achitate până în momentul rezilierii contractului nu se restituie. 

XIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.20. Contractul de studii doctorale încetează de drept în următoarele situaţii: 

a) în momentul finalizării studiilor, respectiv la susținerea publică a tezei de doctorat; 

b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către studentul-doctorand înainte de expirarea 

perioadei pentru care a fost încheiat; 

c) în cazul exmatriculării studentului-doctorand; 

d) în caz de transfer al studentului-doctorand la alt IOSUD; 

e) în caz de deces al studentului-doctorand. 

XIV. FORŢA MAJORĂ 

Art. 21. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, celelalte părţi neavând 

dreptul de a cere despăgubiri.  

Prin forţă majoră se întelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 

insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 

obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. 

XV. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Art. 22. Modificarea sau revizuirea contractului este un drept al Universităţii VALAHIA din 

Târgovişte şi se va face numai în cazul apariţiei unor prevederi legislative noi în domeniu, în scris, prin 

mailto:rectorat@valahia.ro
http://www.valahia.ro/


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE 

Aleea Sinaia, Nr. 13, 130004, Târgovişte, România 

Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692 

rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro  

 

 

6 
 
 
 
F 192.2010.Ed.3                                             Document de uz intern 

 

act adiţional. 

XVI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.23. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către 

părţi atrag aplicarea măsurilor stabilite prin regulamentele în vigoare. 

În principiu, neînţelegerile dintre părţi se soluţionează pe cale amiabilă. 

XVII. LITIGII 

Art. 24. Părţile au convenit ca toate întelegerile privind: încheierea, executarea, modificarea, 

suspendarea sau încetarea prezentului contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. 

Conflictele dintre studentul-doctorand şi şcoala doctorală se mediază de către CSUD. 

 Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către consiliul 

şcolii doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD. 

În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu poate fi convenită, soluţionarea acestora va 

fi realizată de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii. 

   Prezentul Contract de studii doctorale s-a încheiat în trei exemplare identice. 

 

 

 

            RECTOR,                                          DIRECTOR CSUD,                              DIRECTOR SDSEU/SDSI , 

 

                                                                 

___________________                          ______________________                     _________________________ 
 

 

 

 

 

   CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,            STUDENT - DOCTORAND,                  OFICIUL  JURIDIC, 

 
  

______________________________                ____________________________             _____________________ 
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