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MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE   

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 11757 

Nr. de înregistrare ......................../.................. 

 

C O N T R A CT 

Nr. ______ din _________ 2017 

pentru studii universitare de doctorat 
 

În conformitate cu prevederile Codului civil, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. 

 

Art. 1. Părţile contractului  

1.  Universitatea „Ştefan cel Mare” (USV), cu sediul în Suceava, str. Universităţii, nr. 13, CIF  4244423, cont 

....................................................... deschis la Trezoreria Suceava cod 720229, instituţie de învăţământ superior de stat 

acreditată, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat (IOSUD), reprezentată de către prof. univ. dr. ing. Valentin POPA în calitate de Rector, prin CSUD 

şi ŞD; 

 

2.  D-l/D-na ______________________________________________________ , cu domiciliul stabil în localitatea 

___________________________ , str. ___________________________ , nr. ____ , bl. ___ , scara ___ , etaj ___ , apt. ___ , 

judeţul _________________________________ , născut(ă) în localitatea ____________________________________ la data 

de __________________ , identificat(ă) cu actul de identitate _____ , seria _____ , nr. ____________________ , CNP 

______________________________, înmatriculat(ă) la data de ………………… în calitate de student-doctorand, cu 

finanţare de la buget _______; cu taxă _______, la forma cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă __________________în 

programul de studii universitare de doctorat din domeniul _______________________________, oferit de IOSUD a USV;  

 

3.D-l/Dna_________________________________________________________________, membru al Şcolii 

Doctorale………………………. a USV, domeniul _______________________________, în calitate de conducător de 

doctorat al studentului-doctorand; 

am încheiat prezentul contract de studii universitare de doctorat cu respectarea următoarelor clauze: 

Art. 2. Obiectul Contractului 

(1) Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor din ciclul studiilor universitare de doctorat, reglementând raporturile 

dintre Universitate (IOSUD), doctorand şi conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, 

în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele ministrului de resort, cu prevederile Cartei USV şi cu hotărârile Senatului 

USV. 

(2) Tema de cercetare aleasă este__________________________________________________________, care se va finaliza în 

anul __________ prin susţinerea publică a tezei de doctorat ce va fi redactată şi susţinută în limba______________________ 

 

Art. 3. Durata Contractului 

(1) Prezentul contract se încheie pe o perioada de 3 ani universitari (6 semestre), cu începere din anul universitar 2017-2018 

până în anul universitar 2019-2020, inclusiv. În cazul unei întreruperi a studiilor universitare de doctorat de către doctorand, 

care se realizează cu avizul Consiliul Şcolii Doctorale (CŞD) şi cu aprobarea Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 

(CSUD) în baza Regulamentului Şcolii Doctorale, contractul se prelungeşte corespunzător perioadei de întrerupere.  

(2) Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor universitare de doctorat ale studentului-doctorand şi pentru perioada de 

prelungire a acestor studii, perioadă aprobată în conformitate cu Regulamentul Şcolii Doctorale, se încheie câte un act adiţional 

la prezentul Contract. 

(3) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziţiei de exmatriculare.  

(4) Studentul doctorand este exmatriculat la finalul celor 3 ani ai programului de studii universitare de doctorat sau la finalul 

perioadei de prelungire a programului de studii universitare de doctorat, aprobată de Senatul Universităţii Ştefan cel Mare din 

Suceava. 

(5) La finalul programului de studii universitare de doctorat, sau la finalul perioadei de prelungire a programului de studii 

universitare de doctorat, aprobată de Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, studentul doctorand poate beneficia 

de o perioadă de graţie pentru finalizarea, redactarea formei finale şi susţinerea tezei de doctorat de maxim 2 ani, aprobate de 

conducerea universităţii, pe baza avizului favorabil al conducătorului de doctorat şi al Comisiei de îndrumare care confirmă 

încheierea cercetării.  

(6)În cazul nesusţinerii publice a tezei în perioada de graţie, studentul doctorand este exmatriculat în mod automat la finalul 

acestei perioade. 

 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

(1) Drepturile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (IOSUD): 

(a) stabileşte condiţiile de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, întreruperea şi prelungirea acestora, înmatricularea şi 

exmatricularea studentului-doctorand; 
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(b) urmăreşte modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile ce decurg din calitatea de student-doctorand, prevăzute 

în Planul individual al studiilor universitare de doctorat al studentului-doctorand, denumit în continuare Planul individual, 

precum şi modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile ce decurg din prezentul Contract; 

(c) stabileşte pentru fiecare an universitar cuantumul taxei anuale de studiu şi al taxei pentru susţinerea tezei de doctorat, în 

funcţie de evoluţia costurilor şcolarizării, în contextul cadrului economic şi legal de la momentul respectiv; 

(d) stabileşte anual modalitatea de plată a taxelor de către studentul-doctorand şi termenele până la care trebuie achitate; 

(e) Universitatea va utiliza, în calitate de operator de date cu caracter personal, datele cu caracter personal ale doctorandului, în 

baza declaraţiei date de acesta, în conformitate cu prevederile legale.  

Universitatea îşi rezervă dreptul de a utiliza, fără să mai fie necesar un accept prealabil, materialele scrise, materialele 

fotografice şi audio-video care conţin imaginea doctorandului, realizate pe toată durata studiilor; 

(f) universitatea poate sista bursa / decide exmatricularea studentului doctorand înmatriculat la doctorat cu frecvenţă / cu 

frecvenţă redusă în cazul în care studentul nu îşi îndeplineşte obligaţiile;  

g) în vederea raportării, conform prevederilor legale, a situaţiei îndeplinirii misiunii sale de formare a studenţilor în scopul 

inserţiei profesionale, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are dreptul de a solicita absolvenţilor ca, la momentul 

preluării actelor de studii în original, să completeze, pe proprie răspundere, „Chestionarul absolventului”; 

(h) orice alt drept care rezultă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, H.G. 

nr. 681/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile 

universitare de doctorat. 

(2) Obligaţiile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (IOSUD): 

(a) organizează studiile universitare de doctorat; 

(b) prestează servicii de instruire a studentului-doctorand prin şcoala doctorală; 

(c) asigură condiţii organizatorice şi tehnice adecvate de studiu şi cercetare, prin punerea la dispoziţia studentului-doctorand a 

infrastructurii de care dispune Universitatea pentru documentare şi cercetare; 

(d) organizează susţinerea publică a tezei de doctorat; 

(e) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand, conform legii; 

(f) eliberează, la cerere, documente care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului, conform legislaţiei; 

(g) prin Şcoala Doctorală monitorizează şi evaluează activitatea studentului-doctorand pe parcursul studiilor de doctorat; 

(h) poate stimula publicarea lucrărilor ştiinţifice ale studentului-doctorand în reviste de specialitate; 

(i) nu face deosebire, în ceea ce priveşte pregătirea pe parcursul studiilor universitare de doctorat, între studenţii-doctoranzi 

admişi la diferite forme de finanţare; 

(j) virează bursa de studii, în cuantumul şi la datele stabilite de instituţia care oferă bursa prin intermediul USV, către studenţii-

doctoranzi care au obţinut bursă din partea acelei instituţii; 

(k) modifică anual cuantumul taxelor referitoare la studiile universitare de doctorat stabilite şi anunţate anterior admiterii 

doctorandului la studiile universitare de doctorat, în condiţiile legii; 

(l) orice alte obligaţii care rezultă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, 

H.G. nr. 681/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la 

studiile universitare de doctorat. 

(3) Drepturile studentului-doctorand: 

Pe parcursul studiilor universitare de doctorat (mai puţin eventualele perioade de întrerupere a acestora) studentul-doctorand 

are dreptul: 

a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare;  

b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD USV atunci 

când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;  

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului cod;  

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi ale IOSUD USV pentru 

elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;  

e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;  

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD USV  sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care 

au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD USV;  

g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;  

h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară 

ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;  

i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD USV;  

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale.  

(k) orice alt drept care rezultă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, H.G. 

nr. 681/2011, Legea nr.1/2011 şi alte acte normative referitoare la studiile universitare de doctorat. 

(4) Obligaţiile studentului-doctorand: 

- Obligaţii comune tuturor studenţilor-doctoranzi 

Pe parcursul studiilor universitare de doctorat (mai puţin eventualele perioade de întrerupere a acestora), studentul-doctorand 

are următoarele obligaţii: 

(a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de 

prezentare a rezultatelor cercetării; 

(b) să desfăşoare, în conformitate cu Regulamentul Şcolii Doctorale şi prezentul Contract, activităţile prevăzute în planul 

individual al studiilor universitare de doctorat pentru perioada specificată la art. 3; 

(c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare; 

(d) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se solicită; 

(e) să respecte regulamentele şi regulile din Universitate, să aibă un comportament adecvat calităţii de student-doctorand; 
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(f) să contribuie activ la ameliorarea şi îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a programului de studii universitare de doctorat; 

(g) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările pe care i le adresează şcoala doctorală sau CSUD; 

(h) doctorandul este de acord ca USV să utilizeze datele sale cu caracter personal, ca operator de date, conform legii. De 

asemenea, doctorandul este de acord ca universitatea să utilizeze, fără un alt accept prealabil, materialele scrise, materialele 

fotografice şi audio-video care conţin imaginea sa, realizate pe toată durata studiilor; 

(i)Studentul-doctorand se obligă să cedeze Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava rezultatele şi drepturile ce i se cuvin şi 

care sunt obţinute în timpul studiilor în urma activităţilor şi lucrărilor pe care le efectuează în perioada respectivă de timp, în 

calitate de student-doctorand. 

(j) studentul-doctorand fara taxa va desfășura activităţi didactice în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână; 

(k) studentul-doctorand cu frecvenţă va desfăşura cel puţin 24 de ore de activitate pe săptămână în laboratoare şi alte spaţii 

destinate cercetării şi 16 ore pe săptămână de studiu individual şi va completa lunar FAZ (conform anexei1), pe care o va preda 

la Secretariat Doctorat până pe data de 5 a lunii următoare;  

În caz de neîndeplinire  a obligaţiilor de la alineatul anterior, universitatea îşi rezervă dreptul de a sista bursa / de a decide 

exmatricularea studentului doctorand;  

 (l) studentul-doctorand cu frecvenţă redusă va desfăşura cel puţin 32 de ore de activitate pe lună în laboratoare şi alte spaţii 

destinate cercetării şi cel puţin 128 ore pe lună de studiu individual şi va completa lunar FAZ (conform anexei 2), pe care o va 

preda la Secretariat Doctorat până pe data de 5 a lunii următoare; 

În caz de neîndeplinire  a obligaţiilor de la alineatul anterior, universitatea îşi rezervă dreptul de a decide exmatricularea 

studentului doctorand;  

(m) Orele desfasurate in contracte de cercetare sau asimilate acestora pot fi recunoscute in cadrul orelor specificate la literele 

k) si l) cu acordul conducatorului de doctorat 

n) Studentul Doctorand va respecta dispoziţiile legale privind asigurarea originalităţii lucrărilor, standardele de calitate sau de 

etică profesională, are obligaţia de a colabora la verificarea lucrărilor sale din acest punct de vedere, fiind deplin informat cu 

privire la consecinţele legale ale nerespectării acestora; 

(o) Studenţii se obligă în mod expres prin prezentul contract ca, în vederea ridicării în original a actelor de studii, să 

completeze, asumându-şi pe proprie răspundere veridicitatea datelor oferite, formularul numit Chestionarul absolventului, 

necesar pentru completarea situaţiei inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii 

 (p) orice alte obligaţii care rezultă din Regulamentul Şcolii Doctorale, H.G. nr. 681/2011, Legea nr.1/2011 şi alte acte 

normative referitoare la studiile universitare de doctorat. 

- Obligaţii specifice studenţilor-doctoranzi în regim cu taxă 

(a) Pe parcursul studiilor sale de doctorat, mai puţin eventualele perioade de întrerupere, studentul-doctorand are obligaţia de a 

se informa anual cu privire la cuantumul taxelor pe care le are de achitat şi să achite, în condiţiile stabilite de Senatul 

universităţii, taxa de studiu pentru fiecare semestru universitar (un semestru = 6 luni), inclusiv pentru semestrul în care are loc 

susţinerea publică a tezei de doctorat, precum şi taxa pentru susţinerea tezei de doctorat.   

 (b) Studentul-doctorand are obligaţia de a respecta termenele de achitare a taxei de studiu; 

Studentul doctorand se obligă să achite taxa de şcolarizare în condiţiile şi suma convenite, prin prezentul contract, în tranşe, 

plătibile după cum urmează: 

- 10% din taxa de şcolarizare avans la înmatriculare;  

- 40% din taxa de şcolarizare pentru anul I de studiu, respectiv 50% din taxa de şcolarizare, pentru anii 

superiori, până în ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului universitar pentru care se plăteşte; 

- 50% din taxa de şcolarizare pentru toţi anii de studiu, până în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului 

universitar pentru care se plăteşte.  

 Studentul-doctorand va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an universitar pe durata studiilor sale, fiind 

obligaţia sa de a se informa cu privire la acestea de pe site-ul universităţii de la avizier sau de la serviciul secretariat doctorat.  

În caz de neplată la termen a taxei de şcolarizare, se va supune necondiţionat măsurilor stabilite de conducerea 

universităţii privind încetarea calităţii de student şi interdicţiei de a i se elibera documentele personale depuse la dosar 

(diploma de bacalaureat, copia foii matricole, adeverinţe, certificate), până la clarificarea situaţiei financiare.  

Neplata tranșei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea de drept a studentului constatată 

prin ordin al rectorului universităţii, incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa termenul de plata nerespectat.  

În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, studentul nu poate beneficia de 

resursele de învăţământ şi nu poate fi primit la examenele programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al 

activităţilor. Taxele platite de un student in regim cu taxa nu se returneaza in nici o situatie, exceptie facand studentii care trec 

din regim cu taxa in regim bugetat, in timpul anului universitar si care datoreaza taxa doar pana la data ordinului rectorului de 

trecere in regim bugetat.  

(c) Studentul doctorand are obligaţia de a comunica în scris conducerii universităţii, printr-o cerere înregistrată la Registratura 

universităţii hotărârea sa de retragere de la studii. 

Studentul-doctorand nu va solicita restituirea unor taxe achitate, în cazul retragerii de la studiile universitare de doctorat, al 

exmatriculării sau al transferării la alte instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat. 

(d) Cuantumul taxei anuale de studiu pentru studiile universitare de doctorat din anul universitar va fi stabilit prin Hotărârea 

Senatului universităţii, la începutul fiecărui  an universitar, fiind obligaţia studentului să ia cunoştinţă despre cuantumul 

acestora şi data limită de plată prin unul din mijloacele puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ: afişare la avizierul 

facultăţii, postarea pe site-ul universităţii, Serviciul secretariat doctorat.  

(e) Din momentul reluării studiilor după o întrerupere, studentul-doctorand în regim cu taxă va achita taxa anuală de studiu 

stabilită de Senatul universităţii pentru anul universitar respectiv. 

(f) Orice alte obligaţii care rezultă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, 

H.G. nr. 681/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la 

studiile universitare de doctorat. 
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(5) Drepturile conducătorului de doctorat: 

Drepturile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare, din Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, din Regulamentul Şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă. 

Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele: 

a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;  

b) 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;  

c) dreptul de a propune comisia de doctorat;  

d) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a procesului de evaluare;  

e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă;  

f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;  

g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand pentru a evita un conflict de interese;  

h) dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;  

i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea 

studentului-doctorand;  

j) dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de student-doctorand 

vacantă aflată sub îndrumarea sa;  

k) 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 prezentului contract;  

(l) orice alt drept care rezultă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, H.G. 

nr. 681/2011, Legea nr.1/2011 şi alte acte normative referitoare la studiile universitare de doctorat. 

(6) Obligaţiile conducătorului de doctorat: 

Obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare, din Regulamentul de organizare 

şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat a USV, din Regulamentul Şcolii doctorale, precum şi din contractul său de 

muncă. 

Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 

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

b) să propună temele de cercetare;  

c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor doctoranzi în cercetarea pe care o realizează;  

d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;  

e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi;  

f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi; 

g) să certifice activitatea studenţilor doctoranzi cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă;   

h) să respecte dispoziţiile legale privind asigurarea originalităţii lucrărilor doctorandului, standardele de calitate sau de etică 

profesională, să colaboreze la verificarea lucrărilor din acest punct de vedere, fiind deplin informat cu privire la consecinţele 

legale ale nerespectării acestora 

i) orice alte obligaţii care rezultă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, 

H.G. nr. 681/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la 

studiile universitare de doctorat. 

Art. 5. Modificarea şi rezilierea Contractului 

(1) Contractul de studii doctorale încetează la data aprobării de către CSUD a unei cereri a studentului-doctorand de retragere 

de la studiile universitare de doctorat din IOSUD USV sau de transfer al acestuia la altă instituţie organizatoare de studii 

universitare de doctorat, obligaţiile studentului fiind cele prevăzute în prezentul contract, respectiv la data finalizării de către 

studentul-doctorand a studiilor universitare de doctorat prin susţinerea publică a tezei de doctorat (acestei perioade îi va 

subzista obligaţia universităţii de a elibera actele de studii şi obligaţia studentului de a completa în vederea ridicării actelor de 

studii „Chestionarul absolventului” precum şi orice obligaţii derivate din eventualele pretenţii fondate pe clauzele 

contractului).  

(2) Contractul se reziliază, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, în cazul exmatriculării studentului-

doctorand sau în situaţia în care studentul-doctorand nu respectă obligaţiile şi condiţiile din prezentul Contract. În primul caz, 

rezilierea se produce prin adoptarea deciziei de exmatriculare de către Consiliul Şcolii Doctorale. În cel de-al doilea caz, 

rezilierea se produce la data comunicării de către Universitate a constatării nerespectării Contractului de către studentul-

doctorand, fără a fi nevoie de o punere în întârziere sau de o altă formalitate, ori de intervenţia instanţei de judecată.  

(3) Nicio măsură luată de Universitate, considerată a fi în favoarea studentului-doctorand, nu poate fi interpretată ca o 

renunţare la pactul comisoriu expres stipulat la alin. (2). 

(4) Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, duce la suspendarea executării Contractului şi apără de răspundere partea care o 

invocă în termen. 

(5) Orice modificare privind clauzele prezentului Contract, în timpul executării acestuia, impune încheierea unui act adiţional, 

conform dispoziţiilor legale. Contractul se modifică de drept în cazul modificării legislaţiei referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. 

(6) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului Contract vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, 

soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească competentă, conform legii. 

Art. 6. Alte clauze 

(1) Planul individual, cuprinzând inclusiv titlul tezei şi limba de redactare şi susţinere a tezei, semnat de conducătorul de 

doctorat şi de studentul-doctorand, avizat de CŞD şi aprobat de CSUD constituie anexă şi face parte integrantă din prezentul 

contract. 
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(2) Universitatea are dreptul de a afişa pe paginile de web ale universităţii (în Internet) rezumatul tezei de doctorat, depus de 

studentul-doctorand la Şcoala Doctorală cu ocazia declanşării procedurii de susţinere publică a tezei de doctorat. 

(3) Sesizările şi solicitările care privesc studiile universitare de doctorat din IOSUD USV se depun în scris la CŞD, care le va 

înainta spre soluţionare, după caz, forurilor competente. 

(4) În situaţii speciale, când studentul-doctorand şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate şi cele ale programului individual de cercetare ştiinţifică, prevăzute în Planul individual, dar nu şi-a 

finalizat teza de doctorat după 3 ani de la înmatriculare, la care se adaugă perioadele de întreruperi, acordate în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al USV, conducătorul de doctorat poate solicita, 

în limita fondurilor disponibile sau cu taxă şi cu avizul consiliului şcolii doctorale, o prelungire cu 1 – 2 ani a studiilor 

universitare de doctorat ale studentului-doctorand. Prelungirea se poate acorda o singură dată. Cererea de prelungire se depune 

de conducătorul de doctorat la secretariatul Şcolii Doctorale şi va fi apoi supusă de directorul CSUD aprobării Senatului 

universităţii. 

(5) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze sau să susţină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit 

prezentului Contract şi eventualelor acte adiţionale la acesta, el mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani 

pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând automat la exmatricularea sa. Statutul de student-

doctorand aflat în perioada de graţie se acordă la cerere, începând cu momentul ieşirii studentului-doctorand de sub incidenţa 

prezentului Contract şi a eventualelor acte adiţionale la acesta. În timpul perioadei de graţie nu se pot acorda întreruperi sau 

prelungirea studiilor universitare de doctorat. 

(6) Dacă studentul-doctorand obţine o bursă, care urmează să-i fie virată prin USV, se va încheia un act adiţional la prezentul 

Contract. Acest act adiţional reglementează drepturile şi obligaţiile, ce decurg din calitatea de student-doctorand bursier, pentru 

studentul-doctorand şi pentru USV. 

Prezentul contract, întocmit şi redactat de Oficiul Juridic, aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, se consideră valabil încheiat prin semnarea sa de către studentul doctorand, părţile acceptând expres şi 

neechivoc că semnăturile reprezentanţilor universităţii sunt valabile pe formularul în copie realizat după contractul aprobat prin 

procedurile enumerate. 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin legea 287 din 2009 pus în aplicare prin legea 71 

din 2011, cu modificările ulterioare, studentul doctorand declară că a citit şi a înţeles toate clauzele contractului şi acceptă în 

mod expres şi neechivoc conţinutul următoarelor articole: art.4, art. 5 şi art. 6.  

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi ____________________________, la Universitatea „Ştefan cel Mare”  din Suceava, în 3 

(trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru şcoala doctorală şi îşi păstrează 

valabilitatea pe întreaga durată de studii a studentului care l-a semnat, având în vedere şi precizările articolului 5 alineatele 1 şi 

2 din prezentul contract. 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Valentin POPA 

................................................................ 

 

DIRECTOR CSUD, 

Prof. univ. dr. Rodica Mărioara NAGY 

................................................................ 

 

DIRECTOR ŞDAI, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI 

................................................................ 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

Ec. Elena BALAN 

................................................................ 

 

CONSILIER JURIDIC, 

Oana-Georgeta BOICU-POSAŞTIUC 

................................................................ 

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, 

Prof. univ. dr...........……...................... 

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

 

 

DOCTORAND 

................................................................... 

(Numele si prenumele) 

................................................................... 

(Semnătura) 
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Anexa 1 la contractul de studii doctorale 

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea  CU FRECVENŢĂ 

Domeniul 

de doctorat 

 24 ore/săptămână în 

laboratoare şi alte 

spaţii destinate 

cercetării 

16 ore/săptămână 

studiu individual 

Anul universitar  TOTAL ore / lună: TOTAL ore / lună: 

Numele şi prenumele 

doctorand: 
 

 

 

  

Avizat Director CSUD Conducător de doctorat 

Nume şi prenume   

Semnătura   

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE ZILNICĂ 

Student doctorand cu frecvenţă 

Luna: _________ anul: ________ 

  

Ziua Ora Activitatea Sala Nr. ore Semnătura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 7 

Ziua Ora Activitatea Sala Nr. ore Semnătura 

      

      

      

 

 

 

Anexa 2 la contractul de studii doctorale 

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea  CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Domeniul 

de doctorat 

 32 de ore/ lună  

de activitate în 

laboratoare şi alte spaţii 

destinate cercetării  

128 ore / lună  

de studiu 

individual 

Anul universitar  TOTAL ore: TOTAL ore: 

Numele şi 

prenumele 

doctorand: 

 

 

 
  

Avizat Director CSUD Conducător de doctorat 

Nume şi prenume   

Semnătura   

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE ZILNICĂ 

Student doctorand cu frecvenţă redusă 

Luna: _________ anul: ________ 

  

Ziua Ora Activitatea Sala Nr. ore Semnătura 
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Ziua Ora Activitatea Sala Nr. ore Semnătura 

      

      

      

      

      

 


