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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 205 din data 13.07.2017

cu privire la aprobarea Contractului de studii doctorale,
valabil începând cu anul universitar 2017-2018

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 13.07.2017,
Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea Contractului de studii doctorale, valabil începând cu anul universitar 2017-2018,
(Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Consilier juridic,
Elena Mateescu

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa 1

Contract de Studii Universitare de Doctorat
Nr.________din __________
I. PARTENERII
1.1. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, str. Târgu din Vale, nr.1, judeţul Argeş, cod
poştal 110040, cod fiscal nr. 4122183, având contul nr. RO78TREZ04620F330500XXXX deschis la
Trezoreria Piteşti, reprezentată de Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN, cu funcţia de Rector, în
calitate de prestator, pe de o parte,
şi
1.2. Doctorand ______________________________________ posesor al BI/CI/Pasaport seria __ nr.
_____________, CNP_____________________, cetăţenia _____________ domiciliat în (adresa
completă)___________________________________________________ telefon fix ________________,
telefon mobil _______________________, înmatriculat în calitate de doctorand
în domeniul
fundamental
________________________________,
domeniul_____________________________________________________________________la forma
cu frecvenţă, în regim subvenţionat / cu taxă la UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, în calitate de
beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTIVUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectivul contractului îl reprezintă oferirea de către UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI a serviciilor
educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului ales de beneficiar
pentru studiile universitare de doctorat.
2.2. Obiectul contractului îl reprezintă:
- furnizarea de către prestator a serviciilor de instruire şi evaluare specifice pregătirii prin studii
doctorale;
- furnizarea de către prestator a serviciilor de informare (bibliotecă şi internet) precum şi a serviciilor
administrativ-sociale conexe.
III. CADRU LEGAL
3.1 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română, sub
coordonarea M.E.N.
3.2 Studiile universitare de doctorat se desfăşoară în domenii pentru care s-a acordat calitatea de
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) prin ordin al M.E.C.T.S.
3.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat cu modificările și completările ulterioare;
- Carta Universităţii, Regulamentul IOSUD precum şi alte regulamente ale Universităţii din Piteşti.
- Alte acte legislative și normative valabile pe perioada contractului de studii.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul se încheie pe durata normală de efectuare a studiilor doctorale de către beneficiar, cu
începere din anul universitar 2017 - 2018. Durata normală de efectuare a studiilor universitare de
doctorat este stipulată de actele normative în vigoare. Condiţiile de întrerupere a studiilor universitare de
doctorat precum şi cele de prelungire a acestora sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și
Regulamentul IOSUD.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI are dreptul:
a)
de a participa în consorţii cu alte I.O.S.U.D. pe baza unor acorduri scrise încheiate în acest sens,
în vederea asigurării pregătirii doctoranzilor prin studii doctorale;
b)
de a solicita doctorandului cu bursă, de la forma învăţământ zi pe locuri finanţate de la buget,
efectuarea a 4-6 ore didactice pe săptămână fără remunerare suplimentară;
de a emite decizii de numire a comisiilor solicitate de şcoala doctorală şi conducătorul de doctorat
c)
pe parcursul studiilor doctorale, de la admitere şi până la susţinerea tezei;
d)
de a sancţiona prin mijloacele prevăzute în regulamentele Universităţii din Piteşti, doctoranzii care
se abat de la planul de pregătire şi cercetare, respectiv pe cei care nu respectă normele de
conduită etică şi profesională, inclusiv etică a cercetării sau care nu achită taxele prevăzute;
e)
de a stabili, prin hotărâri ale Senatului Universităţii, cuantumul taxelor anuale de şcolarizare şi
penalizărilor, în situaţia de neplată la termenele stabilite (pentru doctoranzii în regim cu taxă),
respectiv a taxei pentru susţinerea tezei.
5.2. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI se obligă:
a)
să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate care să-i asigure beneficiarului
obţinerea competenţelor specifice prin pregătirea doctorală;
b)
să asigure condiţiile de publicitate pentru datele şi locurile de susţinere a examenelor, respectiv
difuzarea spre consultare publică a rapoartelor de cercetare, a rezumatului şi tezei de doctorat
prin depunerea acestora la biblioteca şi, respectiv, pe site-ul Universităţii;
c)
să asigure condiţiile de desfăşurare a pregătirii doctorale prin facilitarea accesului la resursele de
cercetare şi informare (bibliotecă şi internet) ale Universităţii, respectiv ale serviciului social;
d)
să asigure respectarea normelor de conduită etică şi profesională pe parcursul pregătirii
universitare prin studii doctorale;
e)
să asigure baza materială necesară desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs,
laboratoare cu resursele acestora, săli de seminar;
f)
să anunţe beneficiarul de orice modificare a legislaţiei referitoare la activitatea de educare prin
studiile universitare de doctorat;
g)
să publice un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, pe baza rapoartelor
primite de la şcolile doctorale, însoţit de rezumate ale tezelor de doctorat susţinute în anul
respectiv.
5.3. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT are dreptul:
a)
să stabilească, împreună cu membrii comisiei de îndrumare şi doctorandul, planul de pregătire
prin studii universitare de doctorat, precum şi calendarul corespunzător, respectiv cerinţele
minimale de rezultate ştiinţifice aşteptate;

b)
c)

d)
e)

să refuze temele propuse de candidaţi dacă acestea nu se înscriu în câmpul său de competenţă
sau interes academic;
să propună sancţionarea, prin mijloacele prevăzute în regulamentele Universităţii din Piteşti, a
doctoranzilor care se abat de la planul de pregătire şi cercetare, respectiv a celor care nu
respectă normele de conduită etică şi profesională;
să beneficieze de normarea didactică şi de cercetare corespunzătoare activităţilor prestate;
să numească comisia de îndrumare a doctorandului pe parcursul studiilor doctorale.

5.4. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT se obligă:
a)
să asigure actul de îndrumare şi control ştiinţific pe tot parcursul pregătirii prin studii doctorale a
doctoranzilor;
b)
să respecte normele de conduită etică şi profesională în procesul de pregătire al doctoranzilor;
c)
să respecte Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
Universitatea din Piteşti şi a celorlalte acte normative în acest sens, regulamentele Universităţii şi
a celorlalte acte normative în vigoare.
5.5. MEMBRII COMISIEI DE ÎNDRUMARE (MENTORI) au dreptul:
a)
să stabilească, împreună cu conducătorul de doctorat şi doctorandul, planul de pregătire prin
studii universitare de doctorat al doctorandului, precum şi calendarul corespunzător, respectiv
cerinţele minimale de rezultate ştiinţifice aşteptate;
b)
să solicite doctoranzilor prezentarea stadiului în care află cu parcurgerea planului de pregătire şi
de cercetare.
5.6. MEMBRII COMISIEI DE ÎNDRUMARE (MENTORI) se obligă:
a)
să asigure actul de îndrumare şi control ştiinţific pe tot parcursul pregătirii prin studii doctorale a
doctoranzilor;
b)
să participe la toate activităţile de raportare şi alte activităţi ştiinţifice publice pe care studentuldoctorand le susţine în cadrul planului de pregătire;
c)
să respecte normele de conduită etică şi profesională în procesul de pregătire al doctoranzilor.
5.7. DOCTORANDUL are dreptul:
a)
să beneficieze de serviciile de informare ale Universităţii (bibliotecă, internet), respectiv de
serviciile administrativ-sociale;
b)
să obţină şi să beneficieze de bursă de studii doctorale în conformitate cu metodologia
ministerului (pentru doctoranzii în regim subvenţionat);
c)
să obţină informaţii care să facă transparente calificativele obţinute pe parcursul programelor de
studii avansate şi de cercetare;
d)
să solicite schimbarea conducătorului de doctorat în caz de indisponibilitate sau nerespectarea
clauzelor din contractul de studii;
e)
să desfăşoare activităţi didactice la plata cu ora, potrivit legislaţiei în vigoare;
f)
să obţină la cerere, după susţinerea tezei de doctorat, o adeverinţă din partea Universităţii care
să ateste faptul că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la forma
de învăţământ cu frecvenţă constituie vechime în muncă.

5.8. DOCTORANDUL se obligă:
a)
să respecte Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
Universitatea din Piteşti şi actelor normative în acest sens, a regulamentelor şi regulilor din
universitate, având un comportament adecvat calităţii de doctorand;
b)
să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare pentru a-şi asigura o pregătire
profesională corespunzătoare statutului de doctorand;
c)
sa ţină o legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare;
d)
să respecte normele de conduită etică şi profesională la parcurgerea etapelor de pregătire şi la
redactarea rapoartelor de cercetare ştiinţifică, respectiv a tezei de doctorat;
să achite, la termenele stabilite, taxele prevăzute în regulamente şi ca urmare a hotărârilor
e)
Senatului Universităţii şi să prezinte chitanţele care atestă achitarea taxelor de şcolarizare la
secretariatul compartimentului doctorate al universităţii (pentru doctoranzii în regim cu taxă);
Taxă studii
prima tranșă
30%
a doua tranșă
40%
a treia tranșă
30%
f)

g)
h)

i)

j)

Data plății

Valoare
(lei)

se plătește la înmatriculare în anul I,
iar pentru anii superiori până la data de 15.10.2017
se plătește în perioada 16.10 - 15.12.2017
se plătește în perioada 16.12. 2017 - 15.05.2018

studentul doctorand bursier să efectueze 4-6 ore didactice pe săptămână, fără remunerare
suplimentară, la solicitarea departamentului şi facultăţii în care se derulează pregătirea prin studii
universitare de doctorat;
să protejeze împotriva distrugerii baza materială aparţinând Universităţii;
să redacteze rapoarte de activitate la cererea conducătorului de doctorat şi membrilor comisiei de
îndrumare privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul pregătirii prin studii universitare de
doctorat. Raportul se depune (în format scris şi electronic) la conducătorul de doctorat;
să îndeplinească cerinţele de rezultate ştiinţifice aşteptate pe care conducătorul de doctorat şi
membrii comisiei de îndrumare le impun prin prezentul contract, în vederea finalizarii şi susţinerii
tezei.
pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul
feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic,
indiferent de distanță sau rutele călătorilor conform prevederilor legale în vigoare să fie de acord
cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student înmatriculat

VI. CERINŢE DE REZULTATE ŞTIINŢIFICE IMPUSE DOCTORANDULUI
În vederea acceptării tezei de doctorat pentru susţinerea publică, pe parcursul pregătirii prin
studii doctorale, doctorandul se angajează să obţină următoarele rezultate ştiinţifice*, impuse de
conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare:
*
IOSUD-UPIT impune condiţiile minimale, ca pe parcursul pregătirii doctorale, doctorandul să publice cel
puţin 3 lucrări în reviste indexate în baze de date internaţionale, respectiv să susţină 3 lucrări la
manifestări ştiinţifice organizate sub egida unor entităţi ştiinţifice internaţionale.

VII. FINANŢARE
6.1 Finanţarea studiilor, pe durata normală de desfăşurare, se face (se va marca pătratul corect):
de la bugetul de stat;
din alte surse de venit______________________________;
din taxa anuală stabilită de Senatul Universităţii pentru anul univ. 2017-2018.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitrar sau
instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri:
a) doctorandul îşi încheie studiile prin susţinerea tezei de doctorat;
b) la înregistrarea unei cereri a doctorandului prin care solicită retragerea de la studiile doctorale;
c) la data emiterii de către UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI a deciziei de exmatriculare a doctorandului, ca
urmare a nerespectării prezentului contract, a nerespectării Regulamentului IOSUD, a abaterilor
săvârşite de acesta sau în urma neachitării taxelor stabilite;
d) în urma transferului doctorandului la o altă IOSUD.
VIII. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
IX. ANEXE
9.1. Prezentul Contract de Studii Universitare de Doctorat are următoarele anexe:
1. Plan de pregătire pentru studii universitare de doctorat.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parteneri.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă
voinţa părţilor.
10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, astăzi _____________, fiind
semnat de:
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

BENEFICIAR

RECTOR

DOCTORAND(Numele şi prenumele)

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

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

Semnătura ........................................

Semnătura doctorandului ...............................

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT (Numele şi prenumele)
...........................................................................................

Semnătura conducătorului ...................................................

ANEXA
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Școala doctorală ………………………………………………………………….
Se aprobă,
RECTOR,
…………………………………………….

PLAN DE PREGĂTIRE PRIN
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Doctorand:_____________________________________________________________
Data înmatriculării la doctorat: __________________
Număr matricol: _____________
Domeniul fundamental _______________________________________
Domeniul _______________________________________________________
Forma de doctorat cu frecvenţă
Regimul subvenţionat / cu taxă

PROGRAM DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ
DISCIPLINE

Nr.
crt

Denumirea disciplinei

Număr
ore/săpt.

Sem.
C

1
2
3
4
5
6
TOTAL General

S

L

P

Tip
Evaluare
finală
E C V

Total număr ore
Total

Curs

Apl.

Pct.
Cred.

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Tema programului de cercetare ştiinţifică
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Titlul propus pentru teza de doctorat
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Limba propusă pentru redactarea tezei
___________________________________
Data propusă pentru susţinerea tezei
____________________________________
RAPOARTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (PROGRES ŞTIINŢIFIC)
Nr.
crt.

Denumirea raportului de cercetare ştiinţifică

Data propusă pt.
susţinere

1.

2.

3.

SEMNĂTURI
Conducător ştiinţific,
___________________

Doctorand,
___________________

