
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

Nr. _____ din data de _____________ 

Între: 
1. Universitatea Titu Maiorescu din BucureşB, ins&tuţie de învăţământ superior acreditată prin Legea nr. 
239/2002 privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din Bucureş&, persoană juridică de drept privat şi de 
interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, organizatoare de  studii universitare, cu sediul in 
Bucureş&, Calea Văcăreş& nr. 187, sector 4, având cod fiscal nr. RO 4337662 si cont IBAN – 
RO90BTRL04301202N01816XX Banca Transilvania, Bucureş&, reprezentată legal prin domnul prof. univ. dr. 
Daniel Cochior, în calitate de Rector,  

2. Domnul/Doamna _______________________________, cu domiciliul în ________, Str. ______________, 
nr. ____, bl. ___, et. __, ap. __, județ/sector __, posesor/posesoare a CI/BI/Pașaport seria ___, nr. ______, CNP 
_____________, înmatriculat/ă la data de ___________, la Școala doctorală domeniul MEDICINĂ din cadrul 
IOSUD UTM, denumit/ă STUDENT-DOCTORAND  
şi 
3. Prof. univ. dr. ________________________, în calitate de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT au convenit, de 
comun acord, încheierea prezentului contract, cu respectarea legislaţiei române în vigoare:  

• Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale; 
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
• Ordinul MEC nr. 4632/07.09.2004 privind acordarea calităţii de InsGtuţie Organizatoare de 

Doctorat Universităţii Titu Maiorescu din BucureşG în domeniul Medicină; 
• Ordinul nr. 6102 din 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat; 
• Ordinul MEN nr. 5110/17.09.2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru 

acordarea Gtlului de doctor; 
• H.G.nr. 681/29.06.2011 privind Codul Studiilor de Doctorat; 
• Carta Universităţii Titu Maiorescu din BucureşG, 

Art. 1. – OBIECTUL 

(1) Obiectul acestui contract cuprinde derularea ac&vităţilor specifice studiilor universitare de doctorat, 
reglementarea raporturilor dintre Universitatea Titu Maiorescu din Bucureş& (IOSUD), studentul-
doctorand şi conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare. 

Art. 2. – DURATA 

(1) Contractul se încheie pentru o durată de patru ani de la data semnării. În condiţii speciale, durata 
contractului poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului Universităţii, la propunerea 
conducătorului de doctorat. 

(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din mo&ve temeinice. Durata acestor studii se 
prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 

(3) Prelungirea prevăzută la alin. (2), respec&v întreruperea şi prelungirea prevăzute la alin. (3) se stabilesc 
prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 

(4) Prelungirea se plăteşte de către studentul-doctorand, proporţional cu numărul de luni efectuate 
suplimentar. 

(5) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de 
studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la 
dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea 
acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. 

 



Art. 3. –  UNIVERSITATEA  TITU MAIORESCU din BucureşB (IOSUD) 

(1) Studiile doctorale la Universitatea Titu Maiorescu sunt la forma ZI. 
(2) IOSUD are următoarele drepturi: 

a. să organizeze şi să administreze etapele specifice studiilor universitare de doctorat; 
b. să stabilească cuantumul şi termenele de încasare a taxelor de studii şi a celorlalte taxe aferente 

studiilor universitare de doctorat; 
c. să rezilieze contractul de studii doctorale în urma sesizării făcute de conducătorul de doctorat şi a 

Consiliului Ş&inţific al Şcolii Doctorale pentru ac&vitatea necorespunzătoare a studentului-
doctorand sau în cazul neachitării taxelor de studii. 

(3) IOSUD are următoarele obligaţii: 
a. să organizeze şi să administreze etapele specifice studiilor universitare de doctorat; 
b. să pună la dispoziţia studentului-doctorand toate resursele existente în cadrul universităţii, 

necesare pentru realizarea proiectului de cercetare susţinut în faţa comisiei; 
c. să elibereze diploma de doctor după confirmarea calităţii de doctor prin Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naționale 

Art. 4. – CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 

(1) Pe durata studiilor avansate, studentul-doctorand va fi îndrumat de Prof. univ. dr. ________________ 
(2) Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 

a. să par&cipe la compe&ţii pentru granturi doctorale; 
b. să îndrume şi să evalueze ac&vitatea 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. să propună comisia de doctorat; 
d. să cunoască rezultatele evaluării interne şi externe a propriei ac&vităţi; 
e. să refuze îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un 

conflict de interese; 
f. să solicite Consiliului Școlii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand, 

pe baza unei mo&vații bine întemeiată; 
g. să selecteze candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi să propună 

înmatricularea studentului-doctorand; 
h. să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregă&re bazat pe studii universitare 

avansate la care studentul-doctorand trebuie să par&cipe, cu respectarea legislației în vigoare. 

(3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 
a. să asigure îndrumarea ş&inţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand; 
b. să propună temele de cercetare; 
c. să asigure condiţiile şi să s&muleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o 

realizează; 
d. să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiec&vă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand; 
e. să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 
f. să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 

Art. 5. – STUDENTUL-DOCTORAND 

(1) Studentul-doctorand __________________________________ este înmatriculat la data de 
___________ în domeniul Medicină în vederea obţinerii diplomei de doctor în acest domeniu. 

 



(2) Studentul-doctorand are următoarele drepturi: 
a. să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a 

comisiei de îndrumare (după caz); 
b. să par&cipe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din 

cadrul IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 
c. să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
d. să beneficieze de logis&ca, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale 

şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 
e. să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale; 
f. să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de 

cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate ins&tuţionale cu IOSUD; 
g. să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; 
h. să beneficieze de sprijin ins&tuţional pentru a par&cipa la conferinţe sau congrese ş&inţifice, 

ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de 
specializare în care şi-a ales teza de doctorat; 

i. să par&cipe la sesiunile de comunicări ş&inţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD; 
j. să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii 

doctorale. 

(3) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:  
a. să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile 

de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării; 
b. să achite taxele de studii în cuantumul şi la termenele stabilite de IOSUD; 
c. să prezinte rapoarte de ac&vitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare (după caz) 

ori de câte ori i se solicită; 
d. să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 
e. să respecte disciplina ins&tuţională. 

Art. 6. – FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT SI CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR 

(1) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material 
preluat. 

(2) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corec&tudinea datelor şi informaţiilor 
prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză. 

(3) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate 
sau de e&că profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 
din Legea nr. 1/2011. 

(4) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în 
faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat. 

(5) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-
au dat acordul. 

(6) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat 
evaluează şi deliberează asupra califica&vului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. 
Califica&vele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Sa&sfăcător" şi 
"Nesa&sfăcător". 

(7) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ş&inţifică şi 
aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea califica&vului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" 
sau "Sa&sfăcător", comisia de doctorat propune acordarea &tlului de doctor. Propunerea se înaintează 

 



CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune MECTS acordarea sau 
neacordarea &tlului de doctor. 

(8) Titlul de doctor se atribuie prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale după validarea tezei de 
doctorat de către CNATDCU. 

(9) Publicarea tezei de doctorat, conform cerințelor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, se face atât cu numele și prenumele studentului-doctorand cât și cu cel al conducătorului de 
doctorat. 

Art. 7. – TAXELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

(1) Studiile studentului-doctorand nu sunt subvenţionate de către Universitatea Titu Maiorescu din 
Bucureş&. 

(2) Taxele de şcolarizare sunt aprobate anual de Senatul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureş&. Pentru 
anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare este de 1.500 Euro/semestru, plă&bilă în lei la cursul 
BNR din ziua plății. Pentru următorii ani universitari se va încheia un act adițional la prezentul contract, 
care să precizeze cuantumul taxei de școlarizare și al taxei pentru susținerea tezei de doctorat, după 
caz. 

(3) Pentru studii şi cercetări, studentul-doctorand beneficiază de facilităţile oferite de Şcoala Doctorală 
(bibliotecă, baze de date on-line, laboratoare, calculator cu acces la Internet). 

(4) În cazul în care studentul-doctorand renunţă sau este exmatriculat de la studiile doctorale, taxele 
achitate nu se returnează. 

Art. 8. –  REZILIEREA CONTRACTULUI 
(1) Contractul se reziliază de drept, fără nici o altă procedură legală, prin exmatricularea studentului-

doctorand în cazul în care acesta nu respectă obligaţiile şi condiţiile prezentului contract. 
(2) Contractul încetează prin voinţa unilaterală a studentului-doctorand când acesta solicită retragerea de 

la studiile universitare de doctorat sau transferul la o altă ins&tuţie organizatoare de doctorat. 

Art. 9. – ALTE CLAUZE 

(1) Modificările sau completările contractului, ulterioare semnării lui, produc efecte juridice numai în baza 
acordului scris al părţilor, încheiat sub formă de act adiţional. 

(2) Neînţelegerile ivite între părţi în &mpul executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale 
amiabila, iar dacă acest lucru nu este posibil, li&giul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor 
judecătoreş& competente din România care vor soluţiona li&giul în conformitate cu legislaţia română.  

(3) În vederea acordării &tlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale: 

- Publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a cel puţin trei ar&cole ş&inţifice, care 
să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:  

- a) cel puţin un ar&col să fie publicat într-o revistă cotată ISI (Clarivate Analy&cs) cu FI >/= 0,5;  
- b) cel puţin două ar&cole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed. 

Art. 10. – CLAUZE SPECIALE 
(1) Prezentul contract se completează cu prevederile Regulamentului Ins&tuţional de Organizare şi 

Desfăşurare a Programelor de Studii Universitare de Doctorat la nivelul IOSUD și cu prevederile 
Regulamentului Școlii Doctorale. 

Încheiat in 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 



Directorul CSUD este împuternicit prin decizia nr. __________________ a Rectorului să semneze 
prezentul contract cu puteri depline. 

CSUD          STUDENT-DOCTORAND 
DIRECTOR, 
_____________________________ 

CONDUCĂTOR  DE DOCTORAT, 
____________________________ 
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