
Aprobat la ședința Consiliului științific 

Proces-verbal nr. 5 din 07 septembrie 2017 

Președinte _______________________ 

dr. hab.  Hanganu Aurelia 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

CONTRACT DE STUDII DOCTORALE 

Nr. _______  „____” ______________ 20___ 

I. PĂRŢILE 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, numită în continuare „UnAŞM”, în 

persoana Rectorului, acad. Maria DUCA  

Conducătorul de doctorat dl (dna) ___________________________________________ 

Studentul - doctorandul dl (dna) ____________________________________________ 
(nume, prenume) 

denumiți în continuare „Părți”, în baza Regulamentului privind organizarea studiilor superioare 

de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 şi a Regulamentului 

instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat la ședința 

Senatului din 19.05 2015 (proces-verbal nr. 7) au încheiat prezentul contract, convenind asupra 

următoarelor condiţii. 

I.1. În conformitate cu prezentul contract, UnAŞM va înmatricula studentul – doctorand la 

studiile de doctorat la programul de doctorat________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Școala doctorală_______________________________________________________________ 

Tema de cercetare ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Forma de învăţământ ___________________________________________ 
    ( cu frecvență, cu  frecvenţă redusă) 

Forma de finanţare _____________________________________________ 
 (buget, în regim cu  taxă) 

Ordinului de înmatriculare _______________________________________  

Data înmatriculării:           ________________________________________ 

I.2.  Studentul - doctorand va urma activităţile stabilite în programul de studii avansate şi de 

cercetare ştiinţifică sub autoritatea UnAŞM şi a Şcolii doctorale. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Prezentul contract are ca obiectiv derularea activităţilor de studii de doctorat, 

reglementând raporturile dintre UnAŞM, Şcoala doctorală, studentului - doctorand şi 

conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor şi obligaţiunilor părţilor semnatare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

III. DREPTURILE PĂRŢILOR

III.1. Pe parcursul derulării programului de studii superioare de doctorat, studentul-doctorand 

are dreptul : 

-   să beneficieze de sprijinul ,îndrumarea și coordonarea conducătorului de doctorat 

-   să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare din 

cadrul instituției atunci când sunt în discuție teme relevante pentru studiile sale de 

doctorat; 

-    să fie reprezentant în forurile decizionale ale Școlii doctorale și UnAȘM; 



-    să beneficieze de logistica, centrele de documentare, biblioteca UnAȘM și Biblioteca 

Științifică  a AȘM „A. Lupan”, de echipamentele instituțiilor din cadrul Consorțiului 

academic –universitar pentru elaborarea proiectelor de cercetare și a tezei de doctorat; 

-   să se înscrie la cursurile, seminarele și laboratoarele de orice nivel organizate  de 

instituțiile din cadrul Consorțiului; 

-   să  participe în proiecte de cercetare în cadrul  instituțiilor organizatoare ale Școlii 

doctorale; 

-   să beneficieze de mobilități naționale și internaționale; 

-   Să beneficieze de sprijin pentru participare la conferințe sau alte foruri științifice 

naționale sau internaționale în domeniul de specialitate în care realizează tema tezei; 

-   să participe cu prezentări la sesiunile științifice organizate de Școala doctorală si 

UnAȘM; 

-   să fie informat cu privire la planul de învățământ și curriculumul studiilor de doctorat; 

- să beneficieze de bursă din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă 

(pentru doctoranzii de la învăţământul cu frecvență); 

- să întrerupă programul de cercetare ştiinţifică, pe motive întemeiate, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Şcolii doctorale, cu avizul 

conducătorului de doctorat şi aprobarea conducerii UnAŞM (pe perioada întreruperii 

programului de doctorat prezentul contract se suspendă); 

- să activeze în organizaţii sindicale, ştiinţifice ş. a. în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 

III.2. UnAŞM are dreptul: 

- să exercite funcţiile stabilite  de Carta Universității și Regulamentul instituțional 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III; 

- să emită dispoziţii cu privire la studenții-doctoranzi, sub rezerva legalităţii lor; 

- să monitorizeze realizarea de către studentul-doctorand a activităţilor prevăzute în 

programul de pregătire avansată; 

- să exmatriculeze studentul-doctorandul, la propunerea Consiliului Școlii doctorale, în 

cazul în care se constată neîndeplinirea în programul de pregătire 

avansată/programului de cercetare sau în cazurile de încălcare a disciplinei ori de 

neachitare la timp a taxei de studii (pentru doctoranzii înmatriculaţi în bază de 

contract); 

 

III.3. Conducătorul de doctorat are dreptul: 

- să facă propuneri referitoare la însuşirea de către studentul-doctorand a diferitor 

metode de cercetare; 

- să monitorizeze întreaga activitate a studentului-doctorand; 

- să facă propuneri privind stimularea sau sancţionarea studentului-doctorand; 

- să consulte dosarul studentului-doctorand; 

- să dea aprecierea activităţii studentului-doctorand; 

- să înainteze candidatura studentului-doctorand pentru participare la diverse concursuri, 

burse etc. 

- să solicite Consiliului Școlii doctorale întreruperea relațiilor de îndrumare cu  

studentul – doctorand din motive obiective. 

  

IV. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR 

 

 IV.1. Studentul-doctorand se obligă: 
- să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III și a  Regulamentului Școlii doctorale; 

- să elaboreze şi să susţină în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare teza de doctor; 

- să elaboreze şi să realizeze programul individual de pregătire avansată şi de cercetare 

ştiinţifică; 



- să prezinte la finele fiecărui an de studii darea de seamă privind realizările obţinute; 

- să prezinte, începând cu primul an de studii, spre examinare în cadrul Şcolii doctorale, 

rezultatele intermediare ale programului de cercetare ştiinţifică elaborate sub formă de 

referat; 

- să respecte disciplina de studii şi de comportament stabilită în actele normative ale 

sistemului educaţional universitar, să respecte hotărârile şi ordinele UnAŞM şi Şcolii 

doctorale;  

-   să fie în legătură permanență cu conducătorul de doctorat;  

- să respecte programul întâlnirilor stabilit de conducătorul de doctorat 

- să aibă o ţinută şi un comportament decent atât în UnAŞM, cât şi în afara ei; 

- să achite taxa pentru studii la începutul fiecărui an de studii, în suma stabilită prin 

actele normativa în vigoare (pentru doctoranzii înmatriculaţi în regim cu taxă). 

 IV.2. UnAŞM se obligă: 

- să înmatriculeze la studii studentul-doctorand, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și a 

Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de 

doctorat, ciclul III; 

- să creeze condiţiile necesare doctorandului pentru executarea activităţilor prevăzute în 

planul de învăţământ și planul de pregătire avansată al studentului-doctorand;  

- să organizeze evaluările din programul de pregătire avansată; 

- să pună la dispoziţia studentului-doctorand, în dependenţă de necesitate, sălile de 

studii, biblioteca şi celelalte mijloace pentru activităţile culturale şi sportive; 

- să promoveze studentul-doctorand în anul următor de studii după realizarea şi 

însuşirea completă de către doctorand a activităţilor prevăzute de planul individual de 

studii pentru anul respectiv; 

- să achite bursa studentului-doctorand de la forma de învăţământ cu frecvență, conform 

actelor normative în vigoare; 

- să elibereze studentului-doctorand certificate de studii la solicitare; 

- să ţină în ordinea cuvenită dosarul personal şi carnetul de muncă al studentului 

doctorand; 

- să încheie, în modul stabilit de legislaţie, contractele de muncă cu conducătorii de 

doctorat şi cadrele didactice; 

- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului. 

 IV.3. Conducătorul de doctorat se obligă: 

    -   să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui 

student-doctorand;  

- să propună temele de cercetare; 

- să ghideze studentul - doctorand pe toată perioada studiilor;  

- să stabilească cu studentul – doctorand periodicitatea și durata întilnirilor 

- să asigure condițiile și să stimuleze studentul-doctorand în cercetarea pe care o 

realizează; 

- să asiste doctorandul la elaborarea Planului individual de activitate şi Proiectului de 

cercetare;  

- să coordoneze şi să îndrume activitatea de cercetare a studentului-doctorand în 

conformitate cu programul de cercetare aprobat; 

- să asiste studentul-doctorand în elaborarea şi prezentarea referatelor științifice  și 

proiectului de cercetare; 

- să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a fiecărui student-

doctorand; 

- să prezinte anual la Consiliul Şcolii doctorale darea de seamă privind activitatea de 

conducător de doctorat; 

- să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea studentului-doctorand. 



V. ORGANIZAREA STUDIILOR DE DOCTORAT CU TAXĂ 

(pentru studenți-doctoranzi înmatriculați în regim cu taxă) 

VI.1. Studiile de doctorat cu taxă se organizează în aceleaşi condiţii ca şi studiile cu finanţare 

de la buget. 

VI.2. Taxa anuală pentru studii constituie _______________ lei şi se achită numerar sau se 

transferă pe contul UnAŞM. 

VI. 3. Taxa se achită integral, până la 01 noiembrie a fiecărui an de studii.  

VI.4. Cetăţenii străini achită taxa în lei moldoveneşti, cu coeficientul 2. 

IV.5. În cazul majorării taxei de studii pe parcursul anului, doctorandul este obligat să achite 

diferenţa în termen de o lună. 

IV.6. Studentul-doctorandul care nu achită taxa în termenii stabiliţi, se exmatriculează de la 

studii. 

VI. DISPOZIŢII GENERALE

V.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau reziliat printr-un proces-verbal care devine parte 

integrantă a prezentului Contract. 

V.2. Refuzul unilateral de a respecta condiţiile contractului este inadmisibil, cu excepţia 

cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  

V.3. Eventualele litigii între părţile contractante se rezolvă aplicând legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova. 

V.4. UnAŞM, Şcoala doctorală nu face distincţie în organizarea studiilor de doctorat între 

doctoranzii admişi la studii cu finanţare de la buget şi cei care achită taxa de studii. 

V.5. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de studii 

doctorale impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale. 

V.5. Contractul intră în vigoare la 01. noiembrie 2016 şi este valabil până la finalizarea studiilor 

de doctorat sau exmatricularea doctorandului. 

V.6. Prezentul contract este întocmit în trei exemplare, pentru fiecare dintre părţi câte un 

exemplar. 

VII. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR

UnAŞM 

Str. Academiei, 3/2, 

Chişinău. MD 2028 

Republica Moldova 

Tel(037322)738016, 

fax(037322)738400 

e-mail: personal.univer@asm.md; 

Doctorandul  

_____________________________ 

nume, prenume 

Buletin de identitate 

_____________________________ 

Adresa poştală_________________ 

_____________________________ 

Tel.__________________________

VIII. SEMNĂTURILE

Rectorul UnAŞM  Doctorandul Conducătorul de doctorat 

____________ acad., M. DUCA  _____________________  _________________

   (semnătura)          (semnătura)          (semnătura) 

„____”___________2017   „____” __________2017  „ ____” ___________ 2017 

       L.Ş 


