
 

Pagina 1 din 9 

 

         

           ROMÂNIA                                                                                

  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” (ANIMV), cu 

sediul în Bucureşti, şos. Odăi, nr. 20, reprezentată legal prin comandant (rector) prof. 
univ.dr. Adrian-Liviu IVAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare 
de Doctorat (IOSUD ANIMV); 

1.2. Dna/Dl ____________________, domiciliat(ă) în ____________________, 
judeţul ___________, strada ___________________,  nr.__, telefon ____________, e-
mail ___________________, posesor al CI seria __, nr. __________, în calitate de 
conducător de doctorat, conform ordinului ministrului educaţiei naționale, nr. _____ din 
____________, membru al Școlii Doctorale Informaţii şi Securitate Naţională din IOSUD 
ANIMV; 

1.3. Dna/Dl ___________________ domiciliat(ă) în ___________________, judeţul 
___________________, str. ___________________, nr. ___, bl. __, sc.__, et. __, ap. _, 
cod poştal ________________, telefon ___________________, e-mail _____________, 
posesor al CI seria __, nr. _________ încadrat la ___________________________, în 
calitate de student  doctorand  în domeniul Informaţii şi Securitate Naţională, înmatriculat 
la data de 01.10.2021 în Şcoala Doctorală Informaţii şi Securitate Naţională, la forma de 
învățământ cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (cu bursă)    /   învățământ cu 
frecvență redusă, cu finanțare prin taxă.  

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 ANIMV, 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 01.10.2021. 
(2) Termenul de finalizare a tezei de doctorat este 30.09.2024. 
(3)  Pentru motive temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul Şcolii Doctorale 

Informații și Securitate Națională, programul de studii universitare de doctorat se poate 
întrerupe, la cererea studentului doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cu 
aprobarea Senatului universitar. În acest caz, durata programului de studii se prelungeşte 
cu perioadele cumulate ale întreruperilor.  

(4) Durata studiilor universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. Pentru motive 
temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul Şcolii Doctorale Informații și Securitate 
Națională, durata programului poate fi prelungită cu 1 – 2 ani, la propunerea 
conducătorului de doctorat, cu aprobarea Senatului universitar. 

(5)  Întreruperea și prelungirea programului de studii fac obiectul unor acte adiţionale 
la prezentul contract de studii.  
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(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 2 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 nu beneficiază de asistenţa conducătorului de doctorat şi comisiei de 
îndrumare.  

Art. 4. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
(1) IOSUD ANIMV, prin Şcoala Doctorală Informații și Securitate Națională are 

următoarele drepturi: 
a) de a stabili condiţiile de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, de 

întrerupere şi de prelungire a acestora, de înmatriculare şi de 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 pregtire bazat pe studii universitare avansate şi în Programul individual de 
cercetare ştiinţifică; 

c) de a stabili cuantumul taxelor anuale de şcolarizare, termenele şi modalităţile 
pentru plata acestora; 

d) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat; 
e) de a aproba întreruperea/prelungirea 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 școlii doctorale în cazuri în care studentul nu 
respectă obligaţiile asumate la semnarea contractului sau prin programul de cercetare 
ştiinţifică; 

g) 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; 

h) 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; 

i) 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 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. 

(2) IOSUD ANIMV, prin Şcoala Doctorală Informații și Securitate Națională are 
următoarele obligaţii: 

a) de a asigura studentului doctorand parcurgerea programului de studii universitare 
de doctorat studentului doctorand în școala doctorală; 

b) de a asigura cadrul organizatoric și baza materială necesare desfășurării activității 
specifice studiilor universitare de doctorat, prin asigurarea accesului la infrastructura 
proprie de documentare şi cercetare;   

c) de a stabili și implementa politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor 
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desfăşurate în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat; 
d) de a asigura informarea studentului doctorand referitor la reglementările naționale 

și a celor specifice IOSUD ANIMV aplicabile studiilor universitare de doctorat, 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 platformei educaționale animv.eu, precum şi prin 
intermediul site-ului www.animv.ro; 

e) de a asigura accesul studentului doctorand în instituţie, în conformitate cu 
reglementările specifice ANIMV; 

f) 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 IOSUD ANIMV, în contextul specific de 
reglementare a activității în cadrul instituțiilor din domeniul securității naționale; 

g) de a organiza susţinerea publică a tezei de doctorat; 
h) de a elibera, la cerere, documente care atestă situaţia şcolară, respectiv calitatea 
de student doctorand.  

(3) Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 
a) dreptul de a participa la competiții pentru granturi doctorale; 

b) dreptul de a îndruma și de a evalua activitatea studentului doctorand în cadrul programului 

de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale și universitare, 

urmărind exigențele programului de studii universitare de doctorat și respectând interesele 

profesionale ale studentului doctorand, inclusiv prin solicitarea elaborării unor documente 

de cercetare științifică suplimentare; 

c) dreptul de a propune comisia îndrumare și comisia de susținere publică a tezei de 

doctorat; 

d) dreptul de a fi evaluat imparțial la evaluările interne și la cele externe; 

e) dreptul de a cunoaște criteriile și standardele în raport cu care este  evaluat, atât în 

evaluarea internă cât și în evaluarea externă; 

f) dreptul de a cunoaște rezultatele evaluării interne și externe a propriei activități; 

g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student doctorand în condițiile în care este pus într-un 

conflict de interese; 

h) dreptul de a solicita, motivat, Consiliului Școlii Doctorale ISN întreruperea relației de 

îndrumare cu un student doctorand; 

i) dreptul de a ierarhiza și de a selecta candidații la studii universitare de doctorat pentru 

pozițiile vacante repartizate în îndrumare; 

j) dreptul de a solicita Școlii Doctorale ISN acordarea unor poziții vacante de student 

doctorand pentru proiectele de cercetare științifică pe care le realizează; 

k) dreptul de a decide disciplinele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate la care studentul doctorand trebuie să participe; 

l) dreptul de a beneficia de prevederile legale și de ale deciziilor conducerii IOSUD ANIMV 

privind normarea activității de îndrumare la doctorat.  

(4) Conducătorul de doctorat are următoarele obligații: 
a)  să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui student 

doctorand; 

b) să propună teme de cercetare științifică în cadrul unor proiecte de cercetare științifică 

proprii; 

c) să asigure să stimuleze progresul studenților doctoranzi în cercetarea pe care o 

realizează; 

d) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a fiecărui student 

doctorand; 

e) să sprijine mobilitatea studenților doctoranzi pentru studii avansate și pentru cercetare 

doctorală; 

f) să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea studenților doctoranzi; 
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g) să informeze studenții doctoranzi cu privire la integritatea academică și la etica cercetării 

științifice și profesionale și să verifice respectarea acesteia; 

h) să cunoască permanent stadiul pregătirii studenților doctoranzi aflați în îndrumare și 

stadiul îndeplinirii de către aceștia a sarcinilor stabilite prin contractele de studii doctorale; 

i) să îndrume studenții doctoranzi pentru elaborarea proiectului de cercetare științifică în 

vederea elaborării tezei de doctorat și pentru elaborarea programului individual de 

cercetare științifică; 

j) să propună Consiliului Școlii Doctorale ISN exmatricularea studenților doctoranzi care nu 

realizează obiectivele impuse prin programul studii universitare de doctorat sau care 

încalcă regulile de conduită și etică în cercetarea științifică; 

k) să participe la desfășurarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

a studenților doctoranzi; 

l) să stabilească, împreună cu studentul doctorand, termenele la care vor fi susținute 

rapoartele de cercetare științifică și să aibă în vedere ca aceste termen fie respectate; 

m) să facă parte din comisia de îndrumare și din comisia de evaluare publică a tezei de 

doctorat; 

n) să avizeze cererea studentului doctorand de întrerupere sau de prelungire a duratei 

programului de doctorat, având în vedere ca durata maximă a  prelungirilor aprobate să nu 

depășească 2 ani; 

o) să avizeze, la solicitarea studentului doctorand, perioada de grație de până la 2 ani pentru 

a finaliza și a susține public teza de doctorat, dacă a îndeplinit toate obligațiile din 

programul individual de cercetare științifică; 

p) să îndeplinească obligațiile sale prevăzute în contractele de studii doctorale; 

q) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de IOSUD ANIMV și să 

stimuleze participarea la aceste manifestări a studenților doctoranzi pe care îi îndrumă; 

r) să analizeze referatele și rapoartele științifice ale studentului doctorand și să permită 

susținerea acestora numai dacă apreciază că au un conținut științific consistent, în 

conformitate cu proiectul de cercetare științifică în vederea elaborării tezei de doctorat; 

s) să avizeze susținerea tezei de doctorat numai dacă apreciază că lucrarea are un conținut 

științific adecvat, dacă este originală și autentică; 

t) să prezinte studentului doctorand, o dată la 6 luni, modul în care au fost utilizate fondurile 

din grantul doctoral, dacă programul studentului doctorand este în cadrul unui proiect 

bugetat. 

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

și de îndrumarea comisiei de îndrumare; 

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

din cadrul IOSUD ANIMV, atunci când sunt în discuție subiecte relevante pentru tema 

tezei sale de doctorat; 

c) să fie reprezentant al studenților doctoranzi în structurile de conducere universitară ale 

IOSUD ANIMV care prevăd această reprezentare; 

d) să beneficieze de infrastructura, logistica, centrele de documentare, bibliotecile și 

echipamentele IOSUD ANIMV destinate cercetării științifice; 

e) să se înscrie la cursurile și seminariile organizate de alte școli doctorale, relevante pentru 

tema tezei sale de doctorat; 

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD ANIMV sau din cadrul 

unor unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate 

instituționale cu IOSUD ANIMV; 

g) să beneficieze de mobilități naționale sau internaționale de studii sau de cercetare 

științifică, în funcție de oportunitățile oferite de IOSUD ANIMV; 

h) să participe la conferințe sau congrese științifice, ateliere de lucru, școli tematice (de vară, 

de iarnă etc.) și seminarii naționale și internaționale, în problematica tezei sale de doctorat; 
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i) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de Școala Doctorală ISN sau/și 

de IOSUD ANIMV; 

j) să fie informat cu privire la curricula programelor de studii universitare de doctorat 

organizate de SDISN; 

k) să aleagă, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 

disciplinele opționale pe care urmează să le studieze, cu respectarea direcțiilor de 

aprofundare stabilite de comun acord cu conducătorul de doctorat; 

l) să beneficieze, după caz, de organizarea doctoratului în cotutelă; 

m) să solicite, pentru motive specificate în prezentul regulament, întreruperea sau prelungirea 

programului de doctorat, având în vedere ca durata maximă a prelungirilor aprobate să nu 

depășească 2 ani; 

n) să solicite, cu argumente justificative și convingătoare, aprobarea perioadei de grație 

pentru a finaliza și a susține public teza de doctorat; 

o) să solicite Consiliului SDISN schimbarea conducătorului de doctorat în cazul 

indisponibilității acestuia pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, în cazul nerespectării de 

către acesta a clauzelor contractului de studii universitare de doctorat sau pentru alte 

situații justificate; 

p) să fie redistribuit altui conducător de doctorat din cadrul SDISN în cazul în care 

conducătorul de doctorat și-a pierdut calitatea de conducător de doctorat, a încetat 

contractul de muncă cu IOSUD ANIMV, precum și în cazul decesului conducătorului de 

doctorat; în astfel de situații, Consiliul SDISN este obligat să decidă redistribuirea către un 

alt conducător de doctorat; 

q) să modifice titlul tezei de doctorat, dacă consideră necesar, până în momentul depunerii 

dosarului pentru susținerea publică a acesteia; 

r) să solicite, cu acordul conducătorului de doctorat, acces la un sistem electronic de 

verificare a gradului de similitudine a rezultatelor cercetării proprii cu alte creații științifice 

existente; 

s) să solicite în scris retragerea din programul de doctorat; 

t) să nu plătească taxe pentru perioadele de întrerupere a programului de studii universitare 

de doctorat. 

(6) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 
a) să îndeplinească, în bune condiții și la timp, toate obligațiile ce îi revin potrivit contractului 

de studii universitare de doctorat semnat; 

b) să realizeze un număr de minim 30 ECTS în fiecare an universitar, pentru promovarea în 

anul următor, potrivit planului de studii universitare de doctorat; 

c) să prezinte, cel puțin o dată într-un an universitar, un referat de cercetare științifică, 

conform programului individual de cercetare științifică; 

d) să respecte îndeplinirea obiectivelor din planul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate și din programul individual de cercetare științifică stabilite împreună cu 

conducătorul de doctorat; 

e) să aibă o frecvență la studii, cercetare, documentare, consultații, cel puțin la nivelul minim 

stabilit de SDISN; 

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

de câte ori i se solicită; 

g) să întocmească programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și programul 

individual de cercetare științifică; 

h) să respecte și sa pună în practică principiile integrității academice și ale eticii în cercetarea 

științifică, ale dreptului de autor și ale celorlalte drepturi conexe; 

i) să participe la sesiunile de comunicări științifice (conferințe naționale/internaționale) 

organizate de IOSUSD ANIMV; 

j) să asigure toate documentele necesare întocmirii dosarului de doctorat pentru confirmarea 

de către CNADTCU; 
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k) să publice, cu avizul conducătorului de doctorat, numărul minim de articole, comunicări 

științifice sau alte lucrări științifice prevăzut în contractul de studii universitare de doctorat, 

în publicații universitare sau reviste cotate CNCSIS cel puțin B+, respectiv cele luate în 

evidență în baze de date internaționale; 

l) să-și actualizeze permanent datele de contact și datele de studii din fișa doctorandului; 

m) să mențină legătura permanent cu conducătorul de doctorat prin intermediul resurselor 

puse la dispoziție de IOSUD ANIMV, în scopul asigurării unui caracter de continuitate al 

pregătirii și a unui flux normal al informării; 

n) să confirme luarea la cunoștință a datelor comunicate de conducerea Școlii Doctorale ISN 

prin diferite mijloace (publicarea pe site, prin conducătorul de doctorat, prin poștă, 

telefonic, fax, e-mail etc.); 

o) să achite taxele de studii în termenele la care s-a obligat prin semnarea contractului de 

studii doctorale, dacă desfășoară studii doctorale în sistem cu taxă; 

p) să respecte regulile cu privire la protecția datelor clasificate și a datelor caracter personal;  

q) să desfășoare activitatea de  student doctorand în concordanță cu principiile echidistanței 

și neimplicării politice a SRI. 

Art. 5 CONDIŢIILE DE PROMOVARE A ANULUI DE STUDII, CONDIȚIILE DE 
ÎNTRERUPERE/PRELUNGIRE A TERMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT, CONDIȚIILE DE ACORDARE A PERIOADEI DE 
GRAȚIE 

(1) Promovarea anului de studii universitare de doctorat: 
a) În temeiul prevederilor Regulamentului Scolii Doctorale, pentru promovarea 

anului universitar studentul doctorand are obligația să realizeze un număr de minim 30 
ECTS în fiecare an universitar.  

b) Realizările științifice ale studentului doctorand în programul de cercetare științifică 
vor fi echivalate, în sistemul ECTS, astfel:  

- 1 referat de cercetare științifică – 25 ECTS;  
- 1 articol științific în calitate de unic autor – 15 ECTS;  
- 1 articol științific în calitate de coautor – 10 ECTS;  
- 1 participare la conferință științifică – 5 ECTS; 
c) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la aliniatul (1) conduce la exmatricularea 

studentului doctorand; exmatricularea se produce pe baza raportului conducătorului de 
doctorat, avizat de consiliul școlii doctorale și aprobat de rector sau la inițiativa consiliului 
școlii doctorale cu aprobarea rectorului. 

(2) Întreruperea programului de studii universitare de doctorat: 
a) Studiile universitare de doctorat se întrerup de drept, la sesiszarea studentului 

doctorand, în următoarele situații: 
- concediu de maternitate; 
- concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
- carantina; 
- exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori 

judecatorești, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; 
- forța majoră; 
- în cazul în care studentul doctorand este arestat preventiv, în condițiile Codului de 

procedura penală; 
- în alte cazuri expres prevazute de lege. 
b) Studiile universitare de doctorat se întrerup la cererea studentului doctorand în 

următoarele situații: 
- concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
- concediu pentru ingrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
- concediu paternal; 
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- concediu pentru formare profesională. 
c) Durata studiilor universitare de doctorat se prelungește cu duratele perioadelor 

cumulate ale întreruperilor aprobate 
(3) Prelungirea programului de studii universitare de doctorat: 
a) Studiile universitare de doctorat se pot prelungi cu 1-2 ani la propunerea 

conducătorului de doctorat și cu aprobarea senatului universitar, în următoarele situații: 
- accesarea unei burse de studii (a unui program de documentare) prin competiție 

de granturi speciale în domeniul temei de doctorat; 
- accesarea unei burse de mobilități de cercetare (a unui stagiu de 

pregătire/documentare) sau de practică științifică în domeniul temei de doctorat; 
- derularea unor experimente științifice de laborator sau a unor activități aplicative de 

cercetare în domeniul temei de doctorat; 
- derularea unor activități de cercetare în cadrul unor proiecte de cercetare științifică 

în domeniul temei de doctorat.  
(4) Durata minimă a unei perioade de întrerupere/prelungire este de un semestru 

universitar, iar durata maximă este de un an universitar. 
(5) Acordarea perioadei de graţie: 
a) Dacă studentul doctorand nu reușește să finalizeze și să susțină public teza de 

doctorat în timpul programului de studii (inclusiv perioadele de întrerupere și/sau 
prelungire), mai are la dispoziție o perioadă de grație de până la 2 ani universitari pentru 
redactarea și susținerea tezei de doctorat.  

b) Durata minimă a unei perioade de grație este de un semestru universitar, iar 
durata maximă este de un an universitar. 

Art. 6 TEMA DE CERCETARE ALEASĂ ESTE:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Art. 7 LIMBA ÎN CARE SE REDACTEAZĂ ŞI SE SUSŢINE TEZA DE DOCTORAT  
Teza de doctorat se va redacta şi se va susţine în limba română sau engleză. 

Art. 8  CUANTUMUL TAXELOR DE STUDII  
(1) Pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat la forma de învățământ cu 

frecvență redusă, cu finanțare prin taxă, taxa de studii este următoarea: 
a) Anul I de studii: 10.000 lei:  
- pentru semestrul I – până la data de 30.09.2021;  
- pentru semestrul II – până la data de 25.02.2022; 
b) Anul II de studii: 10.000 lei 
- pentru semestrul I – până la data de 30.09.2022;  
- pentru semestrul II – până la data de 24.02.2023; 
c) Anul III de studii: 10.000 lei 
- pentru semestrul I – până la data de 29.09.2023;  
- pentru semestrul II – până la data de 01.03.2024.  
d) Susţinerea publică a tezei de doctorat: 7.600 lei. Pentru teaza de doctorat 
susținută pînă la 30.09.2024. 

(2) a) În situația întreruperii studiilor univerrsitare de doctorat nu se percepe taxă de 
școlarizare.  

b) În situaţia prelungirii la cerere a programului individual de cercetare științifică, se 
plăteşte o taxă unică anuală de şcolarizare, valoarea acesteia urmând a fi stabilită anual de 
Consiliul Şcolii Doctorale Informații și Securitate Națională şi aprobată de Consiliul de 
Administraţie şi Senatul ANIMV. 

c) În situația solicitării unei ședințe de îndrumare facultative de către studentii aflați în 
perioada de grație, se va achita o taxă unică pentru o ședință de îndrumare facultativă; 
această taxă se achită la depunerea solicitării facultative de îndrumare, valoarea acesteia va 
fi stabilită anual de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobată de Consiliul de Administraţie şi 



 

Pagina 8 din 9 

Senatul ANIMV. 
d) În situaţia respingerii tezei de doctorat de către comisia de susținere publică a tezei 

de doctorat sau a invalidării tezei de doctorat de către CNATDCU, studenul doctorand va 
achita taxa unică pentru refacerea tezei de doctorat, valoarea acesteia urmând a fi stabilită 
anual de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobată de Consiliul de Administraţie şi Senatul 
ANIMV. 

e) Neplata taxelor 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.  

f) Taxele se plătesc în contul ANIMV RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, 
Trezoreria Sector 1, Bucureşti (Şcoala Doctorală). Efectuarea plăţii trebuie confirmată la 
secretariatul Şcolii Doctorale Informații și Securitate Națională prin copie scanată, prin e-mail 
la adresa scoala.doctorala@animv.eu 

Art. 9.  REZILIEREA CONTRACTULUI 
Rezilierea prezentului contract 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 școlii doctorale, în cazul exmatriculării studentului doctorand, pentru 
neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale ori a 
depășirii perioadei maxime de prelugire sau de grație. 

Art. 10.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, 

respectiv la momentul rezilierii. 

Art. 11. FORŢA MAJORĂ 
(1) Forţa majoră astfel cum este prevăzută de art. 1351 din Codul civil, respectiv situaţii 

neprevăzute, independente de voinţa părţilor, care determină în mod irevocabil încetarea 
prezentului contract. 

(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. 

(3) Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, celelalte părţi neavând 
dreptul de a cere despăgubiri. 

Art. 12.  MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Modificarea sau revizuirea contractului este un drept al IOSUD 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. 13.  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de 

către părţi, atrag aplicarea măsurilor stabilite prin Regulamentul de organizare și 
funcționare al SDISN. Neînțelegerile dintre studentul doctorand și conducătorul de doctorat 
se mediază în Consiliul SDISN. În cazul în care diferendul nu este rezolvat la acest nivel, 
situaţia este adusă în atenţia Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat.   

(2) Neînțelegerile dintre studentul doctorand și școala doctorală se soluționează în 
CSUD. 

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

Art. 14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
(1) Orice modificare a prezentului contract se poate face numai în scris, prin act 

adiţional semnat de ambele părţi. 
(2) Eventualele litigii în legătură cu încheierea, interpretarea, desfăşurarea, 

modificarea sau încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă 
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această cale eşuează, vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit 
legii.  

Art. 15.  ALTE CLAUZE 
(1) Conducătorul de doctorat și studentul doctorand vor semna declarații de acord 

pentru prelucrarea datelor personale, care vor deveni anexe la prezentul contract de studii. 
(2) Prezentele clauze contractuale se completează cu prevederile Legii nr. 1/2011 a 

educației naționale cu modificările și completările ulterioare (în special Legea nr. 49/2013), 
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 Şcolii Doctorale - 2019. 
 

Încheiat astăzi ____________, la sediul ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII 
„MIHAI VITEAZUL”, în 3 (trei) exemplare originale, identice, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
 
 
 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” (IOSUD) 
 
 

COMANDANT (RECTOR) 
 

 

 
 
 
 

CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 

………………….............. 
 
 
 
 

CONSILIER JURIDIC 

………………………………… 

STUDENT-DOCTORAND 

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

CONTABIL SEF 

……………………………….. 
 
 

 

 


