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CONTRACT  DE  STUDII UNIVERSITARE  DE  DOCTORAT 

Nr. _________________ din ________________________ 
 

încheiat între : 
  

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, reprezentată 
prin Rector, prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval, în calitate de Universitate Organizatoare de Doctorat (IOSUD) 
 

Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (C.S.U.D.), prof.univ.dr.ing. Liviu Goraș, 
 

Directorul Școlii doctorale a universității, prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, 
 

Domnul / Doamna ______________________________________________________________________________________ 
în calitate de conducător de doctorat al studentului-doctorand  
 

Domnul / Doamna _______________________________________________________________________________________  
posesor al cărţii de identitate seria ______ nr. ________________ CNP ___________________________, înmatriculat (ă) 
conform Deciziei de înmatriculare nr. 1991 din data de 01 octombrie 2018 în calitate de student-doctorand al/a universităţii, 
la FORMA CU FRECVENŢĂ FĂRĂ BURSĂ, BUGET la Facultatea de ______________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ în 

domeniul ____________________________________________________________________________________________ . 
 

A. OBIECTUL CONTRACTULUI : parcurgerea de către studentul-doctorand, sub autoritatea IOSUD – TUIASI, a Şcolii Doctorale 

a universităţii şi a Consiliului de coordonare a programelor doctorale (C.C.P.D.), a activităţilor din cadrul Programului de doctorat, 

ce cuprinde: 

 Un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, conform planului de învăţământ elaborat pentru 

studiile universitare de doctorat; 

 Un program individual de cercetare ştiinţifică. 

 

Programul de doctorat se organizează în baza HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor universitare de doctorat, a 
Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităţilor de studii universitare de 
doctorat, precum şi a oricăror modificări legislative privind studiile de doctorat şi şcolaritatea.  
 
 

B. DURATA CONTRACTULUI: determinată, pe o perioadă de maxim trei ani, cuprinsă între data înmatriculării ca student-
doctorand, respectiv 01.10.2018 şi până la data de 30.09.2021 perioadă ce cuprinde: 

1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, maxim un an ( 01.10.2018 – 30.09.2019); 
2. Programul individual de cercetare ştiinţifică, inclusiv susţinerea tezei de doctorat ( 2 ani, 01.10.2019 – 30.09.2021). 
 

1.1 Din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi întreruptă şi / sau prelungită cu maxim 2 ani, cu aprobarea 
senatului TUIASI, la solicitarea scrisă a studentului-doctorand, cu avizul Şcolii doctorale, a C.C.P.D. şi a conducătorului 
de doctorat.  

1.2 Întreruperea se poate face pentru: concediu medical sau de maternitate, probate cu certificat medical şi deplasări în 
străinătate pentru cercetare în domeniul tezei probate cu invitaţii oficiale. 

1.3 Prelungirea studiilor doctorale se aprobă pentru încheierea Programului de cercetare ştiinţifică cu susţinerea rapoartelor 
de cercetare pentru cazurile în care este necesară o perioadă suplimentară de experimentare sau testare a rezultatelor 
cercetări. 

1.4 În cazul în care studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii (3 
ani) şi a eventualelor întreruperi sau prelungiri aprobate, poate beneficia de o perioadă de graţie de maximum 4 ani,  
pentru a finaliza şi susţine public teza de doctorat. Pentru perioada de graţie solicitată în scris nu se achită taxe de 
şcolarizare iar depăşirea acestui termen conduce în mod automat la exmatricularea sa. 
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1.5 Durata programului de doctorat se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor/prelungirilor / perioadă de graţie 
aprobate. Contractul de studii universitare de doctorat se prelungeşte de drept cu durata aferentă perioadelor de 
întrerupere/ prelungire/perioadă de graţie aprobate. 

 
 

C. STRUCTURA PROGRAMULUI DE DOCTORAT cuprinde: 

1. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE: 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate a studentului–doctorand cu frecvenţă conţine un număr de 
examene propuse de către conducătorul de doctorat, alese din Planul de învăţământ elaborat pentru studiile universitare de 
doctorat din facultatea în care îşi desfăşoară studentul–doctorand activitatea şi este aprobat de conducerea I.O.S.U.D. 
Disciplinele alese nu trebuie să fie identice cu cele promovate în ciclul I şi II de studii Bologna sau în cadrul studiilor de lungă 
durată sau master. Pentru absolvenţii care nu au pregătire specifică în domeniu, se vor stabili opţional discipline complementare. 
Pe parcursul programului de pregătire universitara avansată, studentul-doctorand elaborează proiectul de cercetare ştiinţifică. 
Acest proiect este susţinut de către studentul-doctorand la sfârşitul Programului de pregătire universitară avansată, în prezenţa 
unei comisii de specialitate avizată de Şcoala doctorală prin intermediul C.C.P.D. Nepromovarea acestui proiect conduce în mod 
automat la rezilierea contractului şi la exmatricularea doctorandului. 
 

2. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
Structura Programului individual de cercetare ştiinţifică conţine un număr de 2 sau 3 rapoarte de cercetare apreciate cu calificativ, 
susţinute public, la o dată stabilită de comun acord cu conducătorul de doctorat, la cererea scrisă a studentului-doctorand, în 
prezenţa unei comisii formate din conducătorul de doctorat în calitate de preşedinte şi alţi 3-5 membri, specialişti în domeniu, cu 
titlul de doctor.  
 
 

D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, cu prevederi din Carta Universităţii 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, şi Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat în 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
 

1. În perioada şcolarizării, studentul-doctorand are următoarele drepturi specifice: 

1.1 de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte mijloace puse la dispoziţie 
de către universitate / facultate pentru pregătirea profesională, precum şi pentru activităţile culturale şi sportive; 

1.2 de a participa la stabilirea examenelor ce urmează a le susţine în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a 
regulamentului I.O.S.U.D.; 

1.3 de a primi echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul toxic, conform normelor 
deprotecţie a muncii; 

1.4 de a candida la burse de mobilitate, pentru studii, la alte universităţi din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii cu avizul 
prealabil al conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile;  

1.5 de a folosi poşta electronică şi Internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire şi cu alte probleme ale procesului 
de învăţământ sau de cercetare; 

1.6 de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică şi documentare ale universităţii şi ale facultăţilor; 
1.7 de a desfăşura, activităţi didactice în limita a 4—6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care 

depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
1.8 de a beneficia, la cerere şi cu aprobarea conducerii IOSUD – TUIASI de întreruperea / prelungirea programului de 

doctorat, precum şi de alte modificări posibile pe durata studiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
1.9 de a fi sprijinit de o comisie de îndrumare stabilită de către conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-

doctorand; 
1.10 de a solicita conducerii IOSUD – TUIASI prin intermediul C.C.P.D. schimbarea conducătorului de doctorat, conform 

legii; 
1.11 de a primi titlul şi diploma de doctor în condiţiile legii; 
1.12 de a participa în contractele de cercetare naţionale şi internaţionale; 
1.13 alte drepturi care rezultă din Regulament, H.G. nr. 681/2011 şi alte acte normative referitoare la studiile universitare de 

doctorat. 
 

2. Studentului-doctorand îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

2.1 de a propune împreună cu conducătorul de doctorat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi 
Programul individual de cercetare ştiinţifică care vor deveni anexe la prezentul contract după aprobarea de către Şcoala 
doctorală prin intermediul C.C.P.D şi conducerea universităţii; 

2.2 de a efectua, la înmatriculare, instruirea privind normele de protecţia muncii şi PSI şi de a le respecta pe parcursul 
derulării programului de doctorat; 

2.3 de a acumula minim 30 credite (K) în Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din: cursuri, cursuri  
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echivalate, activitate de cercetare ştiinţifică, etc şi de a finaliza activităţile din Programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate, sub îndrumarea conducătorului de doctorat. Finalizarea programului, în situaţia în care studentul-
doctorand nu satisface cerinţele impuse după două semestre sau nu susţine şi promovează proiectul de cercetare 
ştiinţifică, se poate realiza numai în condiţiile în care acesta a solicitat întreruperea temporară a programului doctoral, 
conform reglementărilor în vigoare;  

2.4 de a realiza cercetări ştiinţifice originale în domeniul temei de doctorat, precum şi de a publica şi comunica rezultatele 
respectând principiile de etică în cercetarea ştiinţifică şi Codul de etică în cercetare al Universităţii Tehnice ”Gheorghe 
Asachi” din Iaşi; 

2.5 de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale universităţii; 
2.6 de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în universitate; 
2.7 de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, Regulamentul privind activitatea didactică, Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea activităţilor de studii universitare de doctorat şi legislaţia specifică în vigoare; 
2.8 de a asigura confidenţialitatea privind informaţiile rezultate în urma derulării programului de doctorat; 
2.9 de a achita taxa de prelungire a programului doctoral ca urmare a întreruperilor aprobate sau a prelungirii solicitate 

pentru susținerea rapoartelor care nu au fost susţinute în cei doi ani ai Programului de cercetare ştiinţifică. Cuantumul 
este stabilit de Consiliul de Administraţie şi aprobat de Senatul universităţii. Taxa anuală de prelungire este egală cu 
50% din taxa de şcolarizate anuală pe care o achită un student-doctorand înmatriculat la forma cu frecvenţă cu taxă 
.Taxa se achită la casieria universităţii. Taxa anuală de prelungire este egală cu 50% din taxa de şcolarizate anuală pe 
care o achită un student-doctorand înmatriculat la forma cu frecvenţă cu taxă .Taxa se achită la casieria universităţii; 

2.10 de a respecta prevederile Ordinului nr. 5110 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale 
pentru acordarea titlului de doctor de care a luat la cunoștință odată cu semnarea contractului. 
 
 

3. I.O.S.U.D. - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are, în principal, următoarele drepturi; 

3.1 să stabilească modul de realizare a programului de pregătire a studentului-doctorand; 
3.2 să urmărească modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile prevăzute în Programul de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţifică ; 
3.3 să exmatriculeze studentul-doctorand, la propunerea Şcolii Doctorale și a C.C.P.D., în cazul în care se constată 

neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract . 
 
 

4. I.O.S.U.D. – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are, în principal, următoarele obligaţii: 

4.1 să asigure condiţii tehnice, organizatorice şi financiare în limita fondurilor disponibile corespunzătoare studiului şi 
cercetării în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

4.2 să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului; 
4.3 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand; 
4.4 să monitorizeze desfăşurarea programelor de studii doctorale;  
4.5 să asigure prin Școala doctorală și C.C.P.D. instruirea studenţilor-doctoranzi; 
4.6 să asigure spaţii de cazare în campusul universitar în limita solicitărilor şi a locurilor disponibile. 

 

5. Școala doctorală are, prin intermediul C.C.P.D., următoarele obligaţii: 

5.1 să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice necesare bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în programul de 
pregătire universitară avansată; 

5.2 să monitorizeze şi să evalueze studentul-doctorand pe durata Programului de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate şi Programului individual de cercetare ştiinţifică;  

5.3 la cererea studentului-doctorand să desemneze conducătorul de doctorat din motive care vizează raportul de îndrumare 
dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 

 
 

6. Conducătorul de doctorat, are următoarele drepturi și obligaţii: 

6.1 să asigure conducerea şi îndrumarea ştiinţifică a studiilor doctorale; 
6.2 să stabilească, împreună cu studentul-doctorand, examenele din Planul de învăţământ elaborat pentru studiile 

universitare de doctorat, sau activităţile de pregătire individuală şi conţinutul rapoartelor de cercetare ştiinţifică; 
6.3 să supervizeze şi să monitorizeze activitatea studenţilor-doctoranzi şi să semnaleze în scris orice abatere a acestora cu 

privire la programul de studii doctorale întocmit în acest sens, înaintând referat la conducerea Şcolii Doctorale prin 
intermediul C.C.P.D.; 

6.4 să stabilească comisia de îndrumare împreună cu studentul–doctorand; 
6.5 să propună exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta nu-şi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin Programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţifică; 
6.6 alte drepturi și obligații care rezultă din Regulament, H.G. nr. 681/2011 şi alte acte normative referitoare la studiile 

universitare de doctorat. 
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E. RESPECTAREA STANDARDELOR DE CALITATE ȘI DE ETICĂ PROFESIONALĂ 

1.1 Studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se obligă să asigure pe toată durata de derulare a contractului de studii 
doctorale respectarea standardelor de calitate și etică profesională care să vizeze corectitudinea datelor şi informațiilor 
prezentate în teză, precum și a opiniilor şi demonstrațiilor exprimate în teză, inclusiv asigurarea originalității conținutului tezei de 
doctorat. 
1.2 În cazul în care studentul-doctorand și conducătorul de doctorat nu respectă prevederile aliniatului precedent, aceștia 
răspund din punct de vedere material, disciplinar și penal. 

 
 

F. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Contractul de studii doctorale încetează: 

- la data expirării perioadei de la punctul B, stabilită conform prevederilor prezentului contract; 

- la momentul exmatriculării studentului-doctorand sau a transferului acestuia la o altă I.O.S.U.D.; 

- la data aprobării de către conducerea I.O.S.U.D. a cererii de retragere din programul de studii doctorale; 

- în situaţia apariţiei unui caz de forţă majoră definită potrivit legii în ceea ce priveşte studentul–doctorandul. 
 
 

G. DISPOZIŢII FINALE 

 1. Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul executării impune încheierea unui act adiţional, 
conform dispoziţiilor legale. 
 2. Prin semnarea contractului, studentul–doctorand își exprimă în mod neechivoc și ferm acordul pentru ca datele sale 
cu caracter personal (nume, prenume, CNP, date de contact, situații școlare) să fie comunicate de către universitate următoarelor 
entități : Registrul Matricol Unic, CNAS, AJOFM, bănci, Casa de Cultura a Studenților. 
 
 

H. 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 Comisia de Etică sau de către instanţa judecătorească competentă material şi 
teritorial, conform legii. 
 
Prezentul Contract de studii universitare de doctorat s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi 
începe să-şi producă efectele începând cu data de 01.10.2018. 
   
        RECTOR , 

    Prof.univ.dr.ing. DAN CAȘCAVAL 

                  DIRECTOR C.S.U.D., 

           Prof.univ.dr.ing. LIVIU GORAŞ 

 

DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ, 

Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu 

         
 
 

Jurist MIRELA TROIA 

 
 
 
 

 Nume și prenume Semnătura 

Director C.C.P.D. __________________________________________________ ______________________ 

Conducător de doctorat __________________________________________________ ______________________ 

Student–doctorand __________________________________________________ ______________________ 

 


