MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”
Nr......................din................................................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ____

CONTRACT
DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr…………. din ………………..

Art. 1. - PĂRŢILE CONTRACTULUI
1.1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, cu sediul în Bucureşti, şos. Panduri, nr. 6872, reprezentată legal prin comandant (rector) .....................................................................................,
în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.), în
componenţa căreia funcţionează şcoala doctorală;
1.2. Domnul (d-na) …………...............…………………………………., domiciliat(ă) în
………............................…………,
sector
.....,
judeţul
……………………..,
strada
…………..………………, nr. ….., bloc ……….., sc…….., et…..…., ap………, cod
poştal.............., telefon …………................. fax..............................., e-mail.................................,
posesor al BI/CI seria …………..……, nr………………….… în calitate de conducător de doctorat,
membru
titular/afiliat
al
şcolii
doctorale,
cu
gradul
didactic
de
.......................................................................... /cercetător ştiinţific gradul .......,
1.3. Domnul (d-na) …………………………………….......................…., domiciliat(ă) în
…............................................................……, sector ……………, judeţul …………........., strada
………:.........………….. ........…….....…, nr. ….., bloc ……….., sc…….., et……., ap…...., cod
poştal ............... telefon ….................…., fax ........................, e-mail................................................,
posesor al BI/CI seria ……, nr………………… încadrat la …………..................…………….., în
funcţia de ……………………………………………, în calitate de student-doctorand, în domeniul
.................................................................................., înmatriculat la data de ........................... în
şcoala doctorală, forma de învăţământ: cu frecventă redusă, regim de finanţare: cu taxă.
Art. 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor cu privire la
desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul programului de cercetare ştiinţifică pe parcursul
studiilor universitare de doctorat.
Art. 3. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de I.O.S.U.D.:
3.1.1. Are următoarele drepturi:
a) de a conduce, organiza, planifica şi controla întreaga activitate de studii universitare de
doctorat;
b) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat;
c) de a aproba prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat;
d) de a decide exmatricularea doctorandului, la propunerea conducătorului de doctorat, în
condiţiile stabilite de regulamentul şcolii doctorale;
e) de a încasa taxele de studii doctorale, stabilite conform reglementărilor interne ale
I.O.S.U.D.;
f) de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limitele legii, pentru respectarea,
de către studentul-doctorand, a tuturor reglementarilor interne stabilite de şcoala doctorală;
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g) de a nu admite susţinerea examenelor, rapoartelor de cercetare ştiinţifică şi tezei de
doctorat, dacă studentul-doctorand nu şi-a achitat taxele şi nu a îndeplinit obligaţiile din programul
individual;
h) de a stabili anual cuantumul taxelor de studii, modalităţile şi termenele de plată a
taxelor;
i) de a sista temporar remuneraţia cuvenită conducătorului de doctorat dacă acesta nu îşi
îndeplineşte obligaţiile contractuale.
3.1.2. Are următoarele obligaţii:
a) de a asigura cadrul organizatoric specific ciclului de studii universitare de doctorat, în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul Şcolii Doctorale;
b) de a aplica politica de asigurare a calităţii activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului de
studii universitare de doctorat;
c) de a asigura accesul studentului-doctorand la baza materială a învăţământului şi
cercetării, existentă în universitate;
d) de a asigura informarea studentului-doctorand cu privire la conţinutul Regulamentului
Şcolii Doctorale;
e) de a asigura accesul studentului-doctorand la informaţiile şi hotărârile Senatului,
referitoare la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
f) de a organiza accesul studentului-doctorand în instituţie, pentru activităţile de pregătire;
g) de a asigura respectarea obligaţiilor de către conducătorul de doctorat şi a drepturilor
studentului-doctorand în conformitate cu Regulamentul Şcolii Doctorale;
h) de a organiza susţinerea publică a tezei de doctorat;
i) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand,
conform legii;
j) de a face demersurile necesare validării titlului ştiinţific şi emiterii diplomei de doctor, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3.2. Conducătorul de doctorat
3.2.1. Are următoarele drepturi:
a) de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii
universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele
programului doctoral şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;
b) de a propune comisia de doctorat;
c) de a evalua periodic, calitatea activităţii studentului-doctorand;
d) de a solicita Consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un studentdoctorand;
e) de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii
universitare avansate, la care studentul-doctorand trebuie să participe.
3.2.2. Are următoarele obligaţii:
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-doctorand;
b) să propună temele de cercetare;
c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studentului-doctorand în cercetarea pe
care o realizează;
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a studentului-doctorand;
e) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi
universitară şi să verifice respectarea acesteia;
f) să cunoască permanent stadiul pregătirii studentului-doctorand şi al îndeplinirii de către
acesta a sarcinilor stabilite prin contractul de studii doctorale;
g) să îndrume studentul-doctorand pentru elaborarea programului de cercetare ştiinţifică;
h) să propună Consiliului şcolii doctorale exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta
nu respectă programul de doctorat, sau încalcă regulile de conduită şi etică în cercetarea ştiinţifică;
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i) să stabilească împreună cu studentul-doctorand, termenele la care se vor susţine
rapoartele de cercetare ştiinţifică şi să aibă în vedere ca acestea să nu fie depăşite;
j) să facă parte din comisia de doctorat pentru evaluarea tezei de doctorat;
k) să avizeze cererea studentului-doctorand de prelungire a duratei programului de doctorat
sau de întrerupere a activităţilor de doctorat, având în vedere ca durata maximă însumată a
prelungirilor şi a întreruperilor să nu depăşească 2 ani;
l) să avizeze, la solicitarea argumentată a studentului-doctorand, perioada de graţie de până
la 4 ani pentru a finaliza şi susţine public teza de doctorat;
m) să analizeze rapoartele 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;
n) să aprobe susţinerea tezei de doctorat, numai dacă apreciază că are un conţinut ştiinţific
adecvat.
3.3. Studentul-doctorand
3.3.1. Are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat
precum şi a comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetaredezvoltare din cadrul I.O.S.U.D., atunci când sunt în discuţie subiecte relevante pentru tema tezei
sale de doctorat;
c) să fie reprezentat în Consiliul şcolii doctorale, în Consiliul pentru studiile universitare de
doctorat, respectiv în Senatul universitar;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii
doctorale şi ale I.O.S.U.D.;
e) să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul I.O.S.U.D., sau din cadrul unor
unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu
I.O.S.U.D.;
g) să participe la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară sau
iarnă şi seminarii naţionale şi internaţionale pe problematica tezei sale de doctorat;
h) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate în I.O.S.U.D.;
i) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat;
j) să aleagă, pe baza programului de pregătire universitară avansată, disciplinele opţionale
pe care urmează să le studieze, cu respectarea direcţiilor de aprofundare stabilite de comun acord cu
conducătorul de doctorat;
k) să beneficieze, după caz, de organizarea doctoratului în cotutelă;
l) să solicite, pentru motive întemeiate, prelungirea duratei programului de doctorat sau de
întrerupere a activităţilor de doctorat, având în vedere ca durata maximă însumată a prelungirilor şi
a întreruperilor să nu depăşească 2 ani;
m) să solicite, cu argumente convingătoare, aprobarea perioadei de graţie de până la 4 ani
pentru a finaliza şi susţine public teza de doctorat;
n) să solicite Consiliului şcolii doctorale schimbarea conducătorului de doctorat în cazul
indisponibilităţii acestuia pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul nerespectării de către acesta
a clauzelor contractului de studii doctorale, sau pentru situaţii conflictuale;
o) să fie redistribuit altui conducător de doctorat din acelaşi domeniu de doctorat în cazul
în care conducătorul de doctorat şi-a pierdut calitatea de conducător de doctorat, precum şi în cazul
decesului conducătorului de doctorat;
p) să modifice titlul tezei de doctorat, dacă consideră necesar, până în momentul finalizării
acesteia, în vederea susţinerii publice.
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3.3.2. Are următoarele obligaţii:
a) să îndeplinească, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce-i revin potrivit
contractului de studii doctorale semnat;
b) să respecte programul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi
îndeplinească obligaţiile privind prezentarea/susţinerea rapoartelor de cercetare ştiinţifică, în ritmul
stabilit, dar nu mai puţin de o dată la 12 luni;
c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori
de câte ori i se solicită;
d) să respecte disciplina instituţională, pe timpul tuturor activităţilor din cadrul
programului de pregătire, desfăşurate în interiorul şi/sau în afara universităţii;
e) să aibă o frecvenţă la studii, cercetare, documentare, consultaţii, cel puţin la nivelul
minim stabilit de şcoala doctorală;
f) să achite taxele de studii la termenele la care s-a obligat prin semnarea prezentului
contract;
g). în cazul în care beneficiază de reducerea taxelor de studii (deţine calitatea de angajat al
U.N.Ap. „Carol I” sau al M.Ap.N.) să prezinte la secretariatul şcolii doctorale adeverinţă prin care
să dovedească respectiva calitate;
h) să anunţe pierderea calităţii de angajat al U.N.Ap. „Carol I” sau al M.Ap.N., prin raport
adresat comandantului (rectorului), în termen de 30 de zile calendaristice de la aceasta;
i) să întocmească programul individual de cercetare ştiinţifică;
j) să desfăşoare activitatea de student-doctorand în limitele caracterului apolitic al Armatei
României;
k) să respecte onoarea şi demnitatea Armatei României;
l) să asigure secretaritului şcolii doctorale toate documentele necesare întocmirii dosarului
de doctorat;
m) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice (conferinţe naţionale/internaţionale)
din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
n) să publice, cu avizul conducătorului de doctorat, cel puţin 6 articole, comunicări sau alte
lucrări ştiinţifice, în publicaţii recunoscute în domeniul fundamental Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică şi indexate în baze de date internaţionale;
o) să nu desfăşoare acţiuni care să lezeze imaginea instituţiei, să respecte Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, Codul de etică şi deontologie universitară
şi normele privind protecţia informaţiilor clasificate;
p) să-şi actualizeze permanent, inclusiv la plecarea în misiuni în străinătate, datele de
contact din fişa doctorandului;
r) să menţină permanent legătura cu conducătorul de doctorat, în scopul asigurării unui
caracter de continuitate al pregătirii şi unui flux normal al informaţiilor;
s) să confirme luarea la cunoştinţă a datelor comunicate de conducerea şcolii doctorale prin
diferite mijloace (publicarea pe site, prin conducătorul de doctorat, prin poştă, telefonic, fax, e-mail
etc.) chiar dacă informaţiile nu i-au fost comunicate personal;
t) să nu solicite restituirea taxelor de studii achitate, în cazul retragerii de la studiile
doctorale, al exmatriculării sau al transferării la alte instituţii de învăţământ superior.
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la literele a), b), d), e), f), n), o), atrage
exmatricularea studentului-doctorand; nerespectarea celorlalte obligaţii atrage iniţial avertizarea
studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat, apoi de către directorul Şcolii doctorale,
iar lipsa progreselor ulterioare avertizărilor, atrage exmatricularea studentului-doctorand.
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Art. 4. – TEMA DE CERCETARE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Art. 5. – CUANTUMUL TAXEI DE STUDII
5.1. Studentul-doctorand achită pentru primul an de studii, o taxă anuală de _____________
lei, integral, până la sfârşitul primei luni a anului universitar sau în două tranşe semestriale egale; în
cazul optării pentru două tranşe egale, acestea vor fi achitate până la 31.10 şi 01.03.
5.2. Pe timpul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, începând cu anul II de studii,
taxa se stabileşte anual, prin hotărâre a Senatului universităţii. Aceasta va fi achitată integral, până
la începerea anului universitar următor, sau în două tranşe semestriale egale; în cazul optării pentru
două tranşe egale, acestea vor fi achitate înainte de începerea semestrelor fiecărui an universitar,
respectiv până la 01.10 şi 01.03.
5.3 Neachitarea taxei până la termenele stabilite la alin. 5.1 şi 5.2 atrage penalităţi de
întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.
5.4. Pentru susţinerea tezei de doctorat, studentul-doctorand achită o taxă stabilită de Senatul
universităţii pentru anul susţinerii tezei.
Art. 6. – LIMBA ÎN CARE SE REDACTEAZĂ ŞI SUSŢINE TEZA DE DOCTORAT
6.1. Teza de doctorat se va redacta şi se va susţine în limba _________________________
Art. 7. – TERMENUL DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT
7.1. Teza de doctorat se va finaliza până la data de _________________________
Art. 8. – CONDIŢIILE DE PRELUNGIRE/ÎNTRERUPERE A TERMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
8.1. Prelungirea programului de doctorat:
Motivele pentru care poate fi prelungit programul de pregătire, sunt:
a) neîndeplinirea la timp, din motive obiective, a sarcinilor prevăzute în programul de
pregătire;
b) neacceptarea de către comisia de îndrumare, a raportului de cercetare ştiinţifică;
c) identificarea pe timpul studiilor, a unor noi direcţii de cercetare legate de tema tezei,
care nu au fost intuite la momentul elaborării programului de pregătire şi care presupun o
aprofundare specială;
d) alte situaţii care impun prelungirea, acceptate de conducătorul de doctorat.
Durata studiilor poate fi prelungită până la 2(doi) ani, cu aprobarea Senatului universitar, la
propunerea conducătorului de doctorat.
Pentru fiecare semestru de prelungire studentul-doctorand este obligat să suporte taxe de
şcolarizare, conform tranşei semestriale, raportate la taxa anuală de studii stabilită de Senat.
8.2. Întreruperea programului de doctorat:
Motivele pentru care poate fi întrerupt programul de pregătire, sunt:
a) misiuni în străinătate pe o perioadă mai mare de 3 luni;
b) îmbolnăviri care îl pun pe studentul-doctorand în imposibilitatea de a-şi continua
îndeplinirea obligaţiilor din contractul de studii;
c) probleme familiale deosebite care impun absenţa de la programul de pregătire;
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d) absenţa îndelungată, din diferite motive, a conducătorului de doctorat, care nu necesită
schimbarea acestuia;
e) alte situaţii care impun întreruperea, acceptate de conducătorul de doctorat.
Pentru perioadele de întrerupere, contractul este suspendat şi nu se plătesc taxe de şcolarizare.
Durata însumată a prelungirilor şi întreruperilor programului de studii universitare de
doctorat nu poate depăşi 2(doi) ani.
8.3. Acordarea perioadei de graţie
Pentru pregătirea şi susţinerea tezei de doctorat, cu acordul Senatului universitar şi a
conducătorului de doctorat, studentul-doctorand poate beneficia de o perioadă de graţie de până la 4
(patru) ani.
8.4. Demersurile pentru obţinerea aprobărilor privind prelungirea, întreruperea şi acordarea
perioadei de graţie se vor iniţia înainte de termenul solicitat. În caz contrar studentul doctorand
poate fi exmatriculat.
Art. 9. – CUANTUMUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE CARE STUDENTUL
DOCTORAND SE ANGAJEAZĂ SĂ LE DESFĂŞOARE ŞI PERIOADA ÎN CARE SE
DESFĂŞOARĂ ACESTEA
9.1. 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, în fiecare an universitar, în măsura în care aceste ore sunt
disponibile în statele de funcţii ale IOSUD, fără a fi remunerate, în conformitate cu art.164 din
L.1/2011.
9.2. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu
legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor
ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la
asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
Art. 10. - DURATA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract este valabil pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat.
Prin perioada studiilor universitare de doctorat se înţelege, în condiţii normale, intervalul de timp de
la înmatriculare până la momentul susţinerii cu succes a tezei de doctorat.
Art. 11. - REZILIEREA CONTRACTULUI
11.1. Rezilierea contractului se poate face din iniţiativa studentului-doctorand în cazul în care
acesta solicită retragerea de la studiile doctorale sau transferul la altă instituţie, sau din iniţiativa
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în cazul exmatriculării studentului-doctorand pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale.
Art. 12. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat sau la
momentul rezilierii.
Art. 13. – FORŢA MAJORĂ
13.1. Forţa majoră este definită de situaţii neprevăzute, independente de voinţa părţilor, care
determină în mod irevocabil încetarea prezentului contract.
13.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celorlalte părţi
semnatare ale prezentului contract, în scris, în maxim 5 zile calendaristice de la apariţia forţei
majore, iar dovada acesteia se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice.
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13.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, celelalte părţi neavând dreptul de
a cere despăgubiri.
Art. 14. - MODIFICAREA CONTRACTULUI
14.1. Modificarea sau revizuirea contractului se va face numai în scris, prin act adiţional.
Art. 15. - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
15.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către
părţi, atrag aplicarea măsurilor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale şi de lege.
15.2. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabila. În eventualitatea în care stingerea
divergenţelor nu va putea fi convenita pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către
instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, conform legii.
Art. 16. - ALTE CLAUZE
a) durata maximă însumată a eventualelor prelungiri şi întreruperi ale programului de
pregătire nu va depăşi 2 (doi) ani.
b) prelungirea şi întreruperea se stabilesc prin acte adiţionale la prezentul contract de studii
universitare de doctorat.
Încheiat astăzi ……………………, la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în
3 (trei) exemplare originale, identice, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE APĂRARE „CAROL I” ( I.O.S.U.D. )
COMANDANT (RECTOR)
…………………..
........................................

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
…………………..
........................................

STUDENT-DOCTORAND
................
............................

CONSILIER JURIDIC
…………………..
........................................

CONTABIL SEF
................
............................
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