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ACADEMIA ROMÂNĂ 

Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) 
 

 

 

 

 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

FĂRĂ BURSA/STIPENDIU 

 

Nr………./………… 

 

 

 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE 

 

Art. 1  Prezentul contract se încheie între: 
1. Academia Română, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr 125, în calitate de instituţie 

organizatoare de studii universitare de doctorat, prin Şcoala de Studii Avansate a Academiei 
Române, denumită în continuare SCOSAAR şi reprezentată prin Acad. Bogdan C. Simionescu, 
Vicepreşedinte al Academiei Române; 

2. Prof. univ./ Dr. ............................................................................membru al SCOSAAR, 

Departamentul ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE, în calitate de conducător de 

doctorat;  

3. D-na/ Dl.….............…………………................................................., născut(ă) la data de 

…………..în localitatea ……………………….........., fiica (fiul) lui......................................şi a (al) 

...................................…………, cu domiciliu în localitatea ..........................………..........., str. 

…..………………………, nr. …., bl. …, sc. ……, ap. ……, jud. ………………., posesor al  

B.I./C.I. seria ........…, nr. …………, C.N.P. ……………………… eliberat de  .......………….......... 

la data de ......…….., tel....................., e-mail................................. în calitate de student-doctorand 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art. 2 (1) Prezentul contract are drept obiect derularea activităţilor pe parcursul studiilor 

universitare de doctorat, reglementând raporturile dintre SCOSAAR, conducătorul de doctorat şi 

studentul-doctorand, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare şi Regulamentul SCOSAAR de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare 

de doctorat aprobat prin Decizia nr. 35/25.02.2011, denumit în cele ce urmează Regulament. 

       (2)  Tema de cercetare aleasă și Titlul tezei de doctorat....................................................... 

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

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

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

                (3) Teza de doctorat se redactează în limba română sau o limbă de circulaţie internaţională 

şi se va susţine în limba ............................. 

   

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 3 (1) Prezentul contract este încheiat pentru toata durata ciclului de studii universitare de 

doctorat de 3 (trei) ani, începând cu data de 02.11.2020 şi se încheie la data de 31.10.2023, 

respectiv de 4 (patru) ani, pentru domeniul Medicină şi Medicină Veterinară, începând cu data de 

02.11.2020 şi se încheie la data de................................  
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 (2) Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor universitare de doctorat ale 

studentului-doctorand şi perioadă de prelungire a acestor studii, perioadă aprobată în conformitate 

cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în 

SCOSAAR, se încheie câte un act adiţional la prezentul contract. 

 (3) Termenul de finalizare a studiilor de doctorat: 31.10. 2023. 

 

          Art. 4  După finalizarea ciclului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand va primi 

diploma de doctor în condiţiile legii. 

                  

 IV. DOMENIUL DE DOCTORAT 

 

Art. 5 Studentul-doctorand este înscris la doctorat ştiinţific în domeniul fundamental Științe 

sociale (Cod DFI 40), Ramura de Stiinţă Științe economice (Cod RSI 70), domeniul de doctorat 

Economie (DSU_D/M 10), la forma de învăţământ cu frecvenţă şi îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul SCOSAAR, Departamentul ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE. 

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

 

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, Regulamentul 

SCOSAAR de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat aprobat prin Decizia nr. 

35/25.02.2011, denumit în cele ce urmează Regulament. 

 

Art. 7  SCOSAAR  are următoarele drepturi: 

a) să supravegheze şi să urmărească modul în care studentul-doctorand îşi respectă 

obligaţiile care decurg din calitatea de student-doctorand, prevăzute în planul studiilor universitare 

de doctorat al studentului-doctorand, denumit în continuare planul individual, precum şi modul în 

care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile care decurg din prezentul contract; 

b) să folosească datele cu caracter personal, în calitatea Academiei Române de operator de 

date, în vederea desfăşurării procesului de învățământ, a activităților de management universitar şi a 

activităților suport ce stau la baza acestuia; 

c) să stabilească anual cuantumul taxelor de înscriere, de susţinere a tezei de doctorat, 

precum şi a celorlalte taxe aferente studiilor universitare de doctorat, defalcarea acestora pe tranşe, 

modalitatea de actualizare a acestora şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind 

neachitarea la termen; 

d) să recupereze în cel mai scurt timp, de la studentul-doctorand vinovat de producerea unui 

prejudiciu rezultat din degradarea sau distrugerea unor bunuri, contravaloarea acestora; 

e) să nu admită susţinerea examenelor, referatelor ştiinţifice şi a tezei de doctorat dacă 

studentul-doctorand nu şi-a achitat taxele sau alte obligatii ce decurg din prezentul contract şi nu şi-

a îndeplinit obligaţiile din planul individual; 

f) să aprobe schimbarea conducătorului de doctorat, în condiţiile legii, la cererea motivată a 

studentului-doctorand; 

g) să emită decizia de exmatriculare în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către 

studentul-doctorand; 

h) să stabilească criteriile de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat; 

i) să aprobe prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat în 

condiţiile legii; 

j) să ia măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, 

profesionale şi universitare, conform codului de etică al SCOSAAR. 

 

Art. 8 SCOSAAR are următoarele obligaţii: 

a) să aplice regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat; 
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b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului-doctorand, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare; 

c) să înmâneze studentului-doctorand spre semnare contractul de studii universitare de 

doctorat şi, când este cazul, actele adiţionale; 

d) să asigure condiţii organizatorice şi tehnice adecvate de studiu prin punerea la dispoziţia 

studentului-doctorand a infrastructurii de care dispune instituţia pentru documentare şi cercetare; 

e) să aibă incluse în planurile de învățământ, cursurile de etică și integritate academică, în 

conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din O.M. nr. 3131/30 ian. 2018; 

f) să respecte prevederile art. 5 al O.M. nr. 5110/17 sept. 2018, precizarea expresă a 

standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor, corespunzătoare fiecărui 

domeniu de doctorat, fiind făcută în planul de învățământ pentru studii doctorale, respectiv în 

programul individual de pregătire, ce face parte integrantă din prezentul contract; 

g) să aplice politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului 

de studii universitare de doctorat; 

h) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea de student-doctorand a 

solicitantului, conform legislaţiei în vigoare; 

i) să trimită dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei și 

Cercetării în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către CNATDCU; 

j) să elibereze diploma de doctor. 

 

Art. 9 Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 

a) să îndrume şi să evalueze 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; 

b) să propună comisia de doctorat şi comisia de îndrumare a studentului-doctorand; 

c) să refuze îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa 

într-un conflict de interese; 

d) să solicite SCOSAAR întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand; 

e) să selecteze candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi să 

propună înmatricularea studentului-doctorand; 

f) să solicite SCOSAAR organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de 

student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 

g) să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

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

vigoare. 

 

             Art. 10 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 întocmească planul de învățământ pentru studii doctorale, respectiv în programul 

individual de pregătire, ce face parte integrantă din prezentul contract, cu respectarea întocmai a 

prevederilor O.M. nr. 3131/30 ian. 2018 și ale O.M. nr. 5110/17 sept. 2018; 

d) să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura studentului-doctorand condiţiile, 

informaţiile şi cunoştinţele care să maximizeze şansele finalizării programului de doctorat; 

e) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care 

o realizează; 

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

g) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 

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

i) să respecte normele de conduită etică şi profesională; 
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j) să respecte standardele de calitate; 

k) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară 

şi să verifice respectarea acesteia; 

l) să analizeze rapoartele/referatele ştiinţifice ale studentului-doctorand şi să permită 

susţinerea acestora numai dacă apreciază că au un conţinut ştiinţific consistent, axat pe problematica 

tezei sale de doctorat; 

m) să urmărească şi să respecte prevederile contractului de studii de doctorat; 

n) să comunice în scris conducerii SCOSAAR, în fiecare an universitar, până la finele 

acestuia, nerespectarea obligațiilor contractuale de către studentul doctorand (cu precădere 

nerespectarea planului de învățământ pentru studii doctorale, respectiv a programului individual de 

pregătire) și propunerea de exmatriculare a studentului-doctorand în cauză; 

            o) să comunice în scris conducerii SCOSAAR, de îndată, la împlinirea termenului legal 

pentru susţinerea publică a tezei, în vederea exmatriculării, în cazul în care teza nu a fost susținută. 

Să monitorizeze și să confirme prin referat, refacerea sau completarea tezei de doctorat în termenele 

și în conformitate cu cele stabilite de către comisia de doctorat și/sau CNATDCU; 

p) să monitorizeze și să confirme prin referat, refacerea sau completarea tezei de doctorat în 

termenele și în conformitate cu cele stabilite de către comisia de doctorat și/sau CNATDCU. 

 

Art. 11 Studentul-doctorand are următoarele drepturi: 

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 SCOSAAR atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de 

doctorat; 

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit legislaţiei în vigoare; 

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii 

doctorale şi ale SCOSAAR 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 SCOSAAR sau din cadrul unor 

unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu 

SCOSAAR; 

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 al tezei de doctorat; 

i) să folosească echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în 

mediu toxic sau periculos, conform normelor de protecţie a muncii; 

  j) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de 

SCOSAAR; 

k) să fie informat cu privire la curricula studiilor universitare de doctorat din cadrul 

SCOSAAR;  

l) să solicite, pentru motive întemeiate, întreruperea activităţilor de doctorat, sau prelungirea 

duratei programului de doctorat, conform legislaţiei în vigoare; 

m) să-şi desfăşoare pregătirea doctoratului în cotutelă, în baza unui acord încheiat şi semnat 

de părţile implicate, potrivit legii; 

n) să solicite SCOSAAR schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta nu 

îşi respectă obligaţiile legale sau contractuale ori pentru alte motive care vizează raportul de 

îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand;   

o) să solicite SCOSAAR schimbarea titlului tezei de doctorat, în condiţiile legislaţiei în 

vigoare; 

p) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul de doctorat în care a fost înmatriculat 

ca student-doctorand, în condiţiile legii; 
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r) alte drepturi prevăzute prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat în SCOSAAR. 

 

Art. 12 Studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 

a) să se încadreze în reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice SCOSAAR, în 

derularea activităţilor universitare şi extrauniversitare; 

b) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele 

proprii ale SCOSAAR; 

c) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile în care îşi desfăşoară 

activitatea, laboratoare, cămine, cantine, biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. 

Contravaloarea prejudiciilor rezultate prin degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera 

de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare; 

d) să respecte şi să efectueze întocmai, toate orele/activităţile prevăzute în planul de 

învăţământ al şcolii doctorale, precum şi cele aferente planului individual; 

e) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească 

obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării; 

f) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori 

de câte ori i se solicită; 

g) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat, în scopul asigurării unui 

caracter de continuitate a pregătirii şi unui flux normal al informaţiilor; 

h) să respecte disciplina instituţională;   

i) să respecte standardele de calitate; 

j) să obţină minim nota opt la toate examenele si calificativul Foarte bine  sau Bine la toate 

rapoartele de cercetare și orice evaluare prevăzută în planul individual de studii; 

k) să-şi actualizeze permanent, datele de contact din fişa doctorandului; 

l) să respecte secretul de serviciu privind cercetarea ştiinţifică efectuată; 

m) să refacă sau să completeze teza de doctorat în termenele convenite și în conformitate cu 

cele stabilite de către comisia de doctorat și/sau CNATDCU; 

n) să redacteze rezumatul tezei de doctorat şi în limba română, dacă teza a fost scrisă într-o 

limbă de circulaţie internaţională; 

o) să semneze, atunci când este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu hotărârile 

SCOSAAR, actele adiţionale la prezentul contract de studii universitare de doctorat;  

p) să achite la termen taxele datorate şi cele de susţinere a tezei de doctorat precum şi alte 

obligaţii ce decurg din prezentul contract; 

r) alte obligaţii care decurg din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat în SCOSAAR şi din legislaţia în vigoare. 

 

Art. 13 În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile cu alţi 

studenţi-doctoranzi sau relaţiile dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat, atât 

studentul-doctorand cât şi conducătorul de doctorat se pot adresa Președintelui SCOSAAR pentru 

rezolvarea acestor probleme. 

 

VI. ÎNTRERUPEREA ŞI PRELUNGIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Art. 14 (1) În situaţii speciale, studentul-doctorand poate solicita, o singură dată, prelungirea 

duratei programului de doctorat cu 1-2 ani, cu aprobarea SCOSAAR, la propunerea conducătorului 

de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. 

    (2) Situaţiile pentru care poate fi prelungit programul de pregătire sunt: 

a) identificarea, în timpul studiilor, a unor direcţii de cercetare legate de tema tezei, care 

nu au fost intuite la momentul elaborării programului de pregătire şi care presupun o 

aprofundare specială; 

b) alte situaţii justificate care impun prelungirea, acceptate de conducătorul de doctorat; 
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c) cazurile determinate de forţa majoră. 

 

Art. 15 (1) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se face la solicitarea studentului-

doctorand cu acordul conducătorului de doctorat, avizul Departamentului şi se aprobă de către 

Preşedintele SCOSAAR. Perioadele de întrerupere cumulate a studiilor universitare de doctorat nu 

pot depăşi 2 ani.  

    (2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, neimputabile 

studentului-doctorand, astfel: 

a) concedii medicale (motivate de accidente cu vătămări corporale grave atestate de 

către medici specialişti, contactarea unor boli grave/cronice care necesită tratament 

de lungă durată); 

b) concediile maternale (în cazul sarcinii, lăuziei, concediu postnatal, concediu pentru 

creștere și îngrijire copil); 

c) situaţiile de forţă majoră. 

    (3) Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte, în caz de întrerupere, 

corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 

 

Art. 16 (1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, conform 

legislatiei in vigoare, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie, pentru a finaliza 

şi susţine public teza. 

 (2) Pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, cu precădere a planului de învățământ 

pentru studii doctorale, respectiv a programului individual de pregătire, studentul-doctorand va fi 

exmatriculat la finele respectivului an universitar. 

 (3) Doctorandul va fi exmatriculat dacă la împlinirea termenului legal pentru susţinerea 

publică a tezei, nu și-a susținut teza. 

           

Art. 17  În cazul în care studentul-doctorand se retrage de la studii, are obligaţia să depună o cerere 

de retragere de la studii înainte de începerea semestrului.  

 

VII. FORŢA MAJORĂ 

 

Art. 18  (1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de 

înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit pe durata derulării contractului, şi care împiedică 

executarea integrală sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o 

invocă.  

    (2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celorlalte părţi cazul de forţă 

majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă 

majoră în termen de 15 (cincisprezece) zile în baza unor certificate eliberate de autorităţile 

competente.  

 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 19  Contractul de studii universitare de doctorat încetează: 

a)   la data expirării perioadei prevăzută la art. 3 din prezentul contract; 

b) la momentul exmatriculării studentului-doctorand pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale; 

c) la data aprobării de către Preşedintele SCOSAAR a cererii de retragere de la studiile 

universitare de doctorat; 

d) la data susţinerii publice a tezei de doctorat în condiţiile respectării prevederilor art. 3 

din prezentul contract. 
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IX. DISPOZIŢII  FINALE 

 

Art. 20 (1) Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în 

scris.  

 (2) Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale, 

prevăzute după caz prin act adiţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă. 

 (3) Planul de învățământ pentru studii doctorale, respectiv programul individual de 

pregătire, semnat de către studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi aprobat de către 

SCOSAAR, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.  

(4) Prin semnarea prezentului contract, conducătorul de doctorat și studentul doctorand 

acordă Academiei Române (respectiv SCOSAAR-ului și institutelor în care își desfășoară 

activitățile în cadrul pregătirii), în calitatea instituției de operator de date, dreptul de a le folosi  

datele cu caracter personal, în vederea desfăşurării procesului de învățământ, a activităților de 

management universitar şi a activităților de suport ce stau la baza acestuia. Totodată își exprimă 

acordul expres ca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, publicarea tezei să se facă cu 

numele și prenumele lor complet. 

 

Art. 21 Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract vor fi soluţionate, după caz, pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea 

divergenţelor nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către 

instanţele judecătoreşti competente din raza teritorială unde îşi are sediul SCOSAAR. 

 

Art. 22 Prezentul contract se încheie astăzi 02.11.2020, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru SCOSAAR.   

  

   

 

  PREȘEDINTE SCOSAAR,                                                 Director Departament,        

ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE 

 

Acad. Bogdan C. Simionescu      Prof.univ.dr.Gheorghe ZAMAN, 

Vicepreşedinte al Academiei Române   membru corespondent al Academiei Române 

       

Consilier economic,                                                                 Director General, 

Institutul National de Cercetari Economice 

'Costin C. Kiritescu' 

 

CSI Dr.Luminita CHIVU 

Consilier juridic,         

 Conducator de doctorat, 

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

 

           Student-doctorand,    

.............................(nume si prenume)     


