
 

1 / 13 

 

 

ROMÂNIA 
IOSUD - ACADEMIA NAŢIONALĂ DE 

INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT 
 

DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Nr…………. din ……………….. 
 
 
 
 

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 
 

1.1. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” (ANI MV), cu 

sediul în Bucureşti, şos. Odăi, nr. 20, reprezentată legal prin comandant/ rector, 

…………………................, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat (IOSUD-ANI MV), în componenţa căreia funcţionează Şcoala Doctorală „Informaţii 

şi Securitate Naţională”; 

 
 

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,     conform     ordinului     ministrului     educaţiei 

_____________________________________, nr.      _______      din ___________, 

membru al şcolii doctorale „Informaţii şi Securitate Naţională”, 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 „Informaţii şi Securitate 

Naţională”, înmatriculat la data de ___________ în şcoala doctorală, în regim de finanţare cu 

taxă / fără taxă (finanţare de la buget), la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă / cu 

frecvenţă. 
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Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specific programului de studii 

universitare de doctorat în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, reglementând  

raporturile dintre IOSUD-ANI MV, conducătorul de doctorat şi studentul doctorand, cu 

precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu prevederile legale 

în materie.  

 

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 

(1) Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de şcolarizare de 3 ani şi intră în 

vigoare la data de 01.10.2018. 

(2) Termenul de finalizare a tezei de doctorat este 30.09.2021. 

(3) Durata studiilor universitare de doctorat este de regulă de 3 ani. Pentru motive 

temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul Şcolii Doctorale, durata 

programului poate fi prelungită cu 1 – 2 ani, la propunerea conducătorului de 

doctorat, cu aprobarea Senatului universitar şi în regim cu taxă. 

(4) Pentru motive temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul Şcolii Doctorale, 

programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe, la cererea 

studentului doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi aprobarea Senatului 

universitar. În acest caz, durata programului de studii se prelungeşte cu perioadele 

cumulate ale întreruperilor.  

(5) Prelungirea, respectiv întreruperea programului de studii fac obiectul unor acte 

adiţionale la prezentul contract de studii.  

(6) În cazul în care studentul doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul 

prevăzut la alin. (2) sau până la termenul prevăzut în actele adiţionale privind 

întreruperea sau prelungirea contractului de studii, studentul doctorand are la 

dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 4 ani pentru a finaliza şi susţine public 

teza de doctorat. Depăşirea acestui termen conduce de drept la exmatricularea 

studentului doctorand. 

(7) În perioada de graţie prevăzută de alin (6), studentul doctorand nu poate beneficia 

de bursă de doctorat. 

(8) În perioada de graţie prevăzută de alin. (6), studentul doctorand nu plăteşte taxe de 

şcolarizare şi, până la predarea tezei de doctorat, nu beneficiază de asistenţa 

conducătorului de doctorat şi a şcolii doctorale.  

 
 

Art. 3. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

3.1. I O S U D –  AN I  M V , prin Şcoala doctorală: 

3.1.1. Are următoarele drepturi: 
 

a) de a stabili condiţiile de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, 

întreruperea şi prelungirea acestora, de înmatriculare şi exmatriculare a studenţilor 

doctoranzi; 

b) de a urmări modul în care studentul doctorand respectă obligaţiile ce decurg din 

această calitate, prevăzute în contractul de studii universitare de doctorat, precum 

şi în Programul de Studii Universitare Avansate şi în Programul Individual de 
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Cercetare Ştiinţifică; 

c) de a stabili cuantumul taxelor anuale de şcolarizare şi termenele şi modalităţile 

pentru plata acestora; 

d) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat; 

e) de a aproba prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de 

doctorat, precum şi perioada de graţie; 

f) de a decide înmatricularea/exmatricularea studentului-doctorand, la solicitarea 

conducătorului de doctorat sau a directorului Şcolii doctorale în cazuri în care 

studentul nu respectă obligaţiile asumate la semnarea contractului sau prin 

programul de cercetare ştiinţifică; 
 

f) de a permite continuarea studiilor universitare de doctorat, într-un nou an 

universitar, susţinerea examenelor sau a oricăror alte forme de evaluare, a rapoartelor de 

cercetare ştiinţifică şi a tezei de doctorat, numai după ce studentul-doctorand a achitat, 

integral toate taxele şi a îndeplinit, în totalitate şi la nivelul de calitate cerut, toate obligaţiile 

prevăzute în programul de pregătire, bazat pe studii universitare avansate, și în programul 

individual de cercetare ştiinţifică, precum şi în prezentul contract; 

g) de a adopta măsurile pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele 

etice, ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie 

profesională al instituţiei, pe parcursul cercetării doctorale și al realizării tezei de doctorat; 

h) de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limitele reglementărilor 

legale, pentru respectarea, de către studentul-doctorand, a prevederilor aplicabile 

activităților specifice derulării programului de studii universitare de doctorat, în IOSUD-

ANI MV, și a celor ce decurg din prezentul contract; 

j) de a solicita orice informaţie/documente/rapoarte, de la conducătorii de doctorat și 

de la studenții-doctoranzi, necesare derulării în bune condiţii a programului de studii 

universitare de doctorat. 
 

3.1.2. Are următoarele obligaţii: 
 

a) de a asigura programe de instruire a studentului doctorand prin Şcoala doctorală; 
b) de a asigura cadrul organizatoric și baza materială necesare desfășurării 

activității specifice studiilor universitare de doctorat – studiu şi cercetare, prin asigurarea 
accesului la infrastructura proprie de documentare şi cercetare;   

d) de a stabili și implementa politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor 

desfăşurate în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat; 

e) de a asigura informarea studentului-doctorand referitor la reglementările 

aplicabile studiilor universitare de doctorat naționale și specifice IOSUD-ANIMV, cu privire 

la organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, inclusiv cu privire la 

standardele de elaborare și redactare a tezelor de doctorat, precum și la procedurile de 

evaluare a acestora, prin intermediul unui cont de e-mail, având caracter de mijloc de 

comunicare oficial, precum şi prin intermediul site-ului propriu, www.animv.ro; 

f) de a asigura accesul studentului-doctorand în instituţie, în conformitate cu 

reglementările specifice ANIMV; 

g) de a asigura respectarea obligaţiilor/drepturilor ce revin conducătorului de 

doctorat şi studentului-doctorand, în conformitate cu regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, în contextul specific de reglementare a 
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activității în cadrul instituțiilor din domeniul securității naționale; 

h) de a organiza susţinerea publică a tezei de doctorat; 
 

i) de a elibera, la cerere, documente care atestă situaţia şcolară, respectiv calitatea 

de student doctorand.  

 

3.2. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, conducătorul de doctorat: 

3.2.1. Are următoarele drepturi: 
 

a) de a îndruma şi de a evalua întreaga activitate a studentului-doctorand, în cadrul 

programului de studii universitare de doctorat; 

b) de a stabili participarea studentului-doctorand la programul de studii universitare 

avansate și de a alege elementele de studiu din cadrul acestui program, fără a afecta în mod 

negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare 

științifică; 

c) de a decide, cu asumarea responsabilității, asupra temei, structurii, conținutului, 

desfășurării și organizării programului de cercetare științifică al studentului-doctorand, în 

contextul general al politicilor promovate de școala doctorală; 

d) de a stabili comisia de îndrumare, pentru fiecare dintre studenții-doctoranzi, în 

urma consultării cu aceștia și a obținerii acordului specialiștilor propuși în comisie; 

e) de a propune comisia de susținere publică a tezei de doctorat; 
 

f) de a solicita consiliului școlii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un 

student-doctorand. 
 

3.2.2. Are următoarele obligaţii: 
 

a) de a asigura îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-

doctorand; 

b) de a informa studentul-doctorand cu privire la modalitatea efectivă de participare a 

acestuia la programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și la alegerea 

elementelor de studiu din cadrul acestui program, pentru a fi incluse în planul individual de 

pregătire avansată; 

c) de a propune tema de cercetare științifică, pentru fiecare student-doctorand, în 

cadrul programului individual de cercetare științifică; 

d) de a îndruma studentul-doctorand în elaborarea programului individual de 

cercetare ştiinţifică; 

e) de a stabili, împreună cu studentul-doctorand, termenele la care se vor susţine 

rapoartele de etapă, privind stadiul cercetării ştiinţifice, și modalitatea de validare a 

rezultatelor parțiale obținute, prin publicarea de articole și participarea la sesiuni de 

comunicări științifice; 

f) de a informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi 

universitară şi de a verifica respectarea cu strictețe a acesteia; 

g) de a informa studentul doctorand cu privire la normele de redactare a rapoartelor 

de cercetare și a tezei de doctorat, precum şi de a acționa în sensul respectării acestora; 
 

h) de a adopta toate măsurile necesare pentru a asigura studentului-doctorand 

condițiile și accesul la cunoștințele și informațiile relevante și de a stimula progresul 

acestuia în cercetarea științifică, în scopul maximizării șanselor de finalizare a proiectul 

de doctorat; 

i) de a declanşa procedurile privind susţinerea publică a tezei de doctorat, numai 
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dacă aceasta reflectă finalizarea cercetării asumate, respectă criteriile de performanţă și 

normele de redactare; 

j) de a face parte din comisia pentru susținerea publică a tezei de doctorat; 
 

k) de a cunoaște permanent stadiul pregătirii studentului-doctorand şi al îndeplinirii 

de către acesta a clauzelor prevăzute în contractul de studii doctorale, sens în care 

prezintă consiliului școlii doctorale rapoarte de informare, periodice, la solicitarea acesteia 

sau ori de câte ori este necesar; 

l) de a aviza solicitările studenților-doctoranzi, care, din motive temeinice, stabilite 

prin regulamentul Școlii doctorale, intenționează să-și întrerupă programul de doctorat; 

m) de a efectua monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a progresului 

studentului-doctorand, în derularea proiectului de cercetare științifică, și, în funcție de 

concluziile rezultate, de comun-acord cu studentul-doctorand, de a propune consiliului 

școlii doctorale, pentru motive temeinice, prelungirea perioadei de studii universitare de 

doctorat, cu 1 sau cu 2 ani, după caz; 

n) de a aviza, la solicitarea studentului-doctorand, perioada de graţie, de 1 sau de 2 

ani, în măsura în care doctorandul prezintă argumente convingătoare privind finalizarea 

cercetării științifice. Conducătorul de doctorat va notifica din vreme consiliul școlii 

doctorale, cu privire la situația acelor studenți doctoranzi, care pot depăși perioada de 

grație maximă, de 4 ani, fără a susține public teza de doctorat; 

o) de a propune consiliului şcolii doctorale exmatricularea studentului-doctorand, 

dacă acesta nu respectă contractul de studii, programul de doctorat, încalcă regulile de 

conduită şi etică în cercetarea ştiinţifică sau a depășit perioada de grație maximă, de 2 ani, 

fără a susține public teza de doctorat. 
 
 

3.3. Studentul-doctorand, în baza prevederilor legale în vigoare, aplicate în IOSUD-

ANIMV prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat: 

3.3.1. Are următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de sprijinul, de îndrumarea științifică şi de coordonare 

din partea conducătorului de doctorat şi a  comisiei de îndrumare în parcurgerea 

programului de pregătire individuală; 

b) de a fi consultat de către conducătorul de doctorat în stabilirea componenței 

comisiei de îndrumare. 

c) să fie informat, cu privire: la curriculumul studiilor universitare de doctorat; la 

reglementările aplicabile studiilor universitare de doctorat naționale și specifice IOSUD-

ANIMV; la normele etice, ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi 

deontologie profesională al instituţiei, aplicabile pe parcursul cercetării doctorale și al 

realizării tezei de doctorat; la standardele de elaborare și redactare a tezelor de doctorat, 

precum și la procedurile de evaluare a acestora; 

d) 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;  

e) să se înscrie, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate, și la alte cursuri şi seminarii organizate de Școala doctorală IOSUD-ANIMV sau 

de alte şcoli doctorale, pe lângă cele stabilite de conducătorul de doctorat; 

f) să lucreze, după caz, la proiecte de cercetare științifică, împreună cu echipe de 
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cercetători din cadrul IOSUD-ANIMV sau din cadrul altor unităţi de cercetare-dezvoltare, în 

condițiile stabilite de școala doctorală; 

g) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-

dezvoltare din cadrul IOSUD-ANIMV, atunci când sunt în discuţie subiecte relevante 

pentru tema tezei sale de doctorat; 

h) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală 

sau/şi de IOSUD-ANIMV, pentru studenții-doctoranzi; 

i) să participe la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară 

sau de iarnă şi seminarii naţionale şi internaţionale, în problematica tezei sale de doctorat, 

cu consultarea conducătorului de doctorat; 

j) să beneficieze de baza materială și de documentare a ANIMV, alocată studiilor 

universitare de doctorat; 

k) să fie reprezentat în Consiliul şcolii doctorale și în Consiliul pentru studii 

universitare de doctorat; 

l) să solicite, cu argumente temeinice convingătoare, aprobarea perioadei de 

întrerupere, de prelungire a programului individual de cercetare, de 1 sau de 2 ani, ori a 

perioadei de graţie, de maximum 4 ani, pentru a finaliza şi susţine public teza de doctorat; 

m) să modifice titlul tezei de doctorat, dacă va considera necesar, până în 

momentul finalizării acesteia, în vederea susţinerii publice; 

n) să solicite, temeinic motivat, Consiliului şcolii doctorale schimbarea 

conducătorului de doctorat; 

o) să fie redistribuit în timp util altui conducător de doctorat, din acelaşi domeniu de 

doctorat, în cazul în care conducătorul de doctorat şi-a pierdut /a renunţat la calitatea de 

conducător de doctorat în cadrul Şcolii doctorale ori în cazul decesului acestuia; 

p) să primească adeverințe care-i atestă calitatea de student-doctorand, respectiv  

perioada în care a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost 

promovate sau nu. 

 
 

3.3.2. Are următoarele obligaţii: 
 

a) să îndeplinească, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile, de natură 

financiară sau ştiinţifică ce-i revin prin semnarea contractului de studii doctorale; 

b) să nu solicite restituirea taxelor achitate, în cazul retragerii de la studiile 

doctorale, al transferării la alte instituţii de învăţământ superior sau al exmatriculării; 

c) să participe la programul de pregătire avansat oferit de Şcoala doctorală a 

ANIMV sau de alte şcoli doctorale, în condițiile stabilite de conducătorul de doctorat; 

d) să participe la un program de cercetare științifică ale cărui temă, structură, 

conținut, organizare și desfășurare sunt stabilite de conducătorul de doctorat; 

e) să respecte orarul stabilit pentru programul de pregătire avansată, să 

îndeplinească obligaţiile privind derularea cercetării, susţinerea rapoartelor periodice de 

prezentare a rezultatelor obținute, în conformitate cu programul individual de cercetare 

științifică, derivate din reglementările în vigoare, precum și din indicațiile/cerințele 

conducătorului de doctorat, comisiei de îndrumare sau școlii doctorale; 

f) să aibă o prezență la studii, cercetare, documentare, consultaţii, cel puţin la 

nivelul stabilit de şcoala doctorală/conducătorul de doctorat; 

h) să menţină legătura permanent cu conducătorul de doctorat, în scopul asigurării 
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unui caracter de continuitate al pregătirii şi unui flux normal al informaţiilor; 

i) să participe, cu avizul conducătorului de doctorat, la minim 2 sesiuni de 

comunicări  ştiinţifice (conferinţe naţionale/internaţionale) organizate de structuri ale ANIMV; 

j) să publice, cu avizul conducătorului de doctorat, cel puţin 3 articole și 3 

comunicări ştiinţifice, în publicaţii editate de universitate sau reviste cotate CNCSIS cel 

puţin B, respectiv cele luate în evidenţă în baze de date internaţionale; 

k) să respecte legea drepturilor de autor pe toată durata desfăşurării studiilor 

universitare de doctorat; 

l) să-şi actualizeze permanent, inclusiv la plecarea în misiuni în străinătate, datele 

de contact, din fişa doctorandului; 

m) să confirme Școlii doctorale, prin e-mail, luarea la cunoştinţă cu privire la 

datele comunicate de secretariatul şcolii doctorale prin diferite mijloace (publicarea pe site, 

prin conducătorul de doctorat, prin poştă, telefonic, fax, e-mail etc.); 

n) să se informeze (și să respecte cu strictețe) cu privire: la curriculumul studiilor 

universitare de doctorat; la reglementările aplicabile studiilor universitare de doctorat 

naționale și specifice IOSUD-ANIMV; la normele etice, ştiinţifice, profesionale şi 

universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei, aplicabile pe 

parcursul cercetării doctorale și al realizării tezei de doctorat; la standardele de elaborare și 

redactare a tezelor de doctorat, precum și la procedurile de evaluare a acestora; 

o) să realizeze o lucrare de doctorat, care să îndeplinească, cu strictețe, ca o 

condiţie imperativă pentru acceptarea tezei în vederea susţinerii publice şi a acordării 

titlului de doctor, a următoarele criterii de performanţă,: 

- să fie rezultatul unei cercetări ştiinţifice, cu utilizarea unor metode şi instrumente 

ştiinţifice, acceptate în comunitatea academică; 

- să fie rezultatul efortului propriu, pentru a acoperi, în realitate, setul de competențe 

profesionale şi transversale vizat prin studiile universitare de doctorat şi certificat prin 

diploma de doctor; 

- să fie originală, în sensul de a conține elemente noi, care nu au mai făcut obiectul 

altor lucrări publicate anterior, inclusiv a celor proprii, cu excepţia celor publicate, cu 

acordul conducătorului de doctorat, în legătură directă cu realizarea tezei de doctorat, în 

scopul validării unor idei, concluzii parţiale sau direcţii de acţiune; 

- să nu utilizeze practici academice incorecte (plagiat/autoplagiat), sub toate 

formele în care acestea se regăsesc; 

- să prezinte valoare științifică, în sensul în care reprezintă o contribuție asumată, 

decelabilă și semnificativă la progresul cunoașterii în domeniul abordat; 

- să fie rezultatul unui efort de cunoaștere, realizat respectând normele de etică 

științifică şi deontologică a cercetării (realitatea activităților de cercetare declarate, a 

datelor utilizate, a rezultatelor și a concluziilor obţinute, fără manipularea acestora, a 

respectării metodologiei declarate etc.); 

- să respecte regulile de redactare a tezei şi de citare a surselor, stabilite de IOSUD 

ANIMV; 

p) să asigure, în timp util, toate documentele necesare întocmirii dosarului de 

doctorat, pentru confirmarea de către CNATDCU; 
 

q) să desfăşoare activitatea de student-doctorand, cu respectarea deplină a 

caracterului apolitic al ANIMV; 
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r) să nu exprime public, în calitate de student doctorand, opinii sau poziţii neasumate 

de Şcoala doctorală; 

s) să nu utilizeze calitatea de student doctorand pentru a obţine avantaje de orice 

fel, afectând astfel imaginea ANIMV şi a SRI;  

t) să respecte disciplina instituţională în ANIMV, ca structură cu organizare militară, 

într-o instituţie de securitate națională. 
 
 

Art. 4. – TEMA DE CERCETARE ALEASĂ ESTE: _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Art.5 – CUANTUMUL TAXEI DE STUDII, pentru studenții-doctoranzi în regim cu taxă 
 

a) Pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, în IOSUD-ANIMV, taxele 

sunt următoarele: 

Anul I de studii: 6000 lei 

Semestrul I: 3000 lei; 

Semestrul II: 3000 lei; 

Plata taxelor se face astfel: 

- pentru semestrul I – la înmatriculare; 
 

- pentru semestrul II – până la data de 28.02.2019; 

Anul II de studii: 6000 lei 

- pentru semestrul I – până la data de 10.10.2019; - 

pentru semestrul II – până la data de 28.02.2020; 

Anul III de studii: 6000 lei 

- pentru semestrul I – până la data de 12.10.2020; - 

pentru semestrul II – până la data de 26.02.2021; 

5.3 - Susţinerea tezei de doctorat: 4000 lei 

5.4 a) Plata taxei se face la momentul depunerii tezei de doctorat, pentru avizul 

comisiei de îndrumare și declanșarea procedurilor de susținere publică a acesteia. 

b) În situaţia prelungirii programului individual de cercetare științifică, se plăteşte taxă 
de şcolarizare, pentru fiecare an, suma urmând a fi stabilită de Consiliul Şcolii Doctorale şi 
aprobată de Consiliul de Administraţie şi Senatul ANIMV, taxă ce se achită integral, în prima 

jumătate a lunii octombrie din anul de prelungire; nu se percepe taxă de școlarizare pe durata 
întreruperii studiilor universitare de doctorat şi în perioada de graţie. 
  

c) Neplata taxei de şcolarizare la termenele prevăzute în prezentul contract atrage 

rezilierea de drept a contractului de studii universitare de doctorat, fără rambursarea taxelor 

achitate de doctorand până la acel moment.  
 

d)Taxele se plătesc în contul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – 

RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, Trezoreria Sector 1, Bucureşti (Şcoala 

Doctorală). Efectuarea plăţii trebuie confirmată la secretariatul Şcolii doctorale, direct 

prin copii xerox ale chitanţei, sau prin copie scanată, prin e-mail la 

adresa................................................................. 
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Art. 6. – LIMBA ÎN CARE SE REDACTEAZĂ ŞI SUSŢINE TEZA DE DOCTORAT 

Teza de doctorat se va redacta şi se va susţine în limba română sau engleză. 
 

Art. 7. – TERMENUL DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT 
 

Teza de doctorat se va finaliza până la data de _________________________ 
 

În cazul în care studentul doctorand beneficiază de prelungirea perioadei de studii, cu 

unul sau cu doi ani, şi/sau de perioada de graţie de unul sau de doi ani şi/sau de întreruperea 

studiilor, termenul de finalizare a tezei va fi stabilit prin acte adiţionale, aferente prezentului 

contract.  

 

Art. 8. – CONDIŢIILE DE PRELUNGIRE/ÎNTRERUPERE A TERMENULUI DE 

FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ORI DE ACORDARE A 

PERIOADEI DE GRAȚIE 

8.1. Prelungirea programului de doctorat: 
 

Studentul-doctorand poate solicita prelungirea programului individual de 

cercetare știinţifică, în următoarele situaţii: 

a) condițiile concrete de derulare a cercetării nu au permis finalizarea acesteia, în 

termenele stabilite; 

b) respingerea, de către comisia de îndrumare, a unuia sau mai multor rapoarte de 

cercetare ştiinţifică, care implică refacerea sau reluarea într-o nouă abordare a cercetării 

științifice; 

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 universitare de doctorat poate fi prelungită, cu unul sau cu doi 

ani, cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. 
 

Pentru perioadele de prelungire, studentul-doctorand este obligat să suporte taxe de 

şcolarizare și beneficiază de suportul conducătorului de doctorat, al comisiei de îndrumare 

și al școlii doctorale. 
 

8.2. Întreruperea programului de doctorat: 
 

Studentul-doctorand poate solicita o perioadă de întrerupere a programului de 

doctorat în orice moment, dacă sunt întrunite condițiile necesare, pentru cel puţin unul din 

motivele de mai jos: 

a) misiuni în străinătate pe o perioadă mai mare de 3 luni, pe baza unor documente 

justificative; 

b) îmbolnăviri, care îl pun pe studentul-doctorand în imposibilitatea de a-şi continua 

îndeplinirea obligaţiilor din contractul de studii, pe baza unor documente justificative; 

c) probleme familiale deosebite, care nu permit derularea normală a programului 

de doctorat, acceptate de conducătorul de doctorat; 

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, studentul-doctorand nu este obligat să suporte 
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taxele de şcolarizare; durata pregătirii doctorale se prelungește corespunzător cu adiţionarea 

contractului de studii. 
 

8.3. Acordarea perioadei de graţie: 
 

Studentul-doctorand poate solicita o perioadă de grație, de maximum patru ani, pentru 

redactarea și susținerea publică a tezei de doctorat, numai cu condiția finalizării cercetării 

științifice şi îndeplinirea celorlalte obligaţii asumate prin contract, situație confirmată de 

conducătorul de doctorat și de comisia de îndrumare. 

Depăşirea perioadei maxime de grație de 4 ani, fără susţinerea publică a tezei de 

doctorat, conduce la pierderea calităţii de student doctorand. Pe perioada de grație 

studentul-doctorand nu plătește taxe de școlarizare și, până la predarea tezei 

doctorat, nu beneficiază de asistența conducătorului de doctorat și a școlii doctorale. 
 
 

8.4. Durata cumulată a studiilor universitare de doctorat, cu perioadele de 

întrerupere, de prelungire şi de graţie, nu poate depăşi 9 (nouă) ani. 

 

Art. 9. - DURATA CONTRACTULUI 
 

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. 10. - REZILIEREA CONTRACTULUI 
 

Rezilierea contractului se face cu aprobarea IOSUD-ANIMV, la iniţiativa studentului-

doctorand, în cazul în care acesta solicită retragerea de la studiile doctorale sau transferul 

la altă instituţie, sau la iniţiativa ANIMV, prin conducătorul de doctorat sau directorul 

Şcolii doctorale, în cazul exmatriculării studentului-doctorand, pentru neîndeplinirea sau 

îndeplinirea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale ori a depășirii perioadei 

maxime de grație. 
 
 

Art. 11. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, 

respectiv la momentul rezilierii. 
 
 

Art. 12. – FORŢA MAJORĂ 
 

Forţa majoră este definită de situaţii neprevăzute, independente de voinţa părţilor, 

care determină în mod irevocabil încetarea prezentului contract. 

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. 

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, celelalte părţi neavând 

dreptul de a cere despăgubiri. 
 
 



 

11 / 13 

 

Art. 13. - MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 

Modificarea sau revizuirea contractului este un drept al ANIMV şi se va face în 

cazul apariţiei unor prevederi legislative noi în domeniu sau în cel al solicitărilor de 

prelungire /întrerupere /acordare a perioadei de graţie, în scris, prin act adiţional. 
 
 

Art. 14. - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de 

către părţi, atrag aplicarea măsurilor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. 

Neînțelegerile dintre studentul doctorand și conducătorul de doctorat se mediază în 

Consiliul Școlii doctorale. În cazul în care diferendul nu este rezolvat la acest nivel, situaţia 

este adusă în atenţia Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat.   

Neînțelegerile dintre studentul doctorand și Școala doctorală se soluționează în 

CSUD. 

În principiu, neînţelegerile dintre părţi se soluţionează pe cale amiabilă. 
 
 

Art. 15. - ALTE CLAUZE 
 

a) În cazul în care studentul-doctorand a beneficiat de perioada de grație maximă de 4 

ani, acesta este obligat să depună teza de doctorat, în vederea evaluării de către comisia 

de îndrumare și declanșarea procedurilor de susținere publică, înainte de expirarea 

acestei perioade, în conformitate cu procedurile stabilite de școala doctorală. 

b) În situația în care nerespectarea procedurii menționate conduce la 

imposibilitatea susținerii tezei, până la expirarea perioadei maxime de grație, fapt 

care atrage pierderea calităţii de student doctorand, responsabilitatea aparține în totalitate 

acestuia. 

 

c) Prezentele clauze contractuale se completează cu prevederile Legii nr. 1/2011 a 

educației naționale cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 319/2003 privind 

statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Hotărârii de Guvern nr. 681/2011 privind 

aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu modificările și completările ulterioare, 

Carta universitară a Academiei Naționale Mihai Viteazul și Regulamentul de organizare și 

desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 
 
 

Încheiat astăzi ……………………, la sediul ACADEMIEI NAȚIONALE DE 

INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL”, în 3 (trei) exemplare originale, identice, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă. 
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ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” (IOSUD) 
 
 

C O M A N D A N T / R E C T O R 
 

 
 
 
 

CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 

………………….............. 
 
 
 
 

CONSILIER JURIDIC 

………………………………… 

STUDENT-DOCTORAND 

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

CONTABIL SEF 

……………………………….. 
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