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CONTRACT  

PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
Nr. .................../....................... 

 
 
Încheiat între  

 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti cu sediul în Bucureşti, sector 
1, str. Povernei nr.6, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE și Director Economic, 
ec. Oana CHIRICA, denumită în continuare SNSPA-IOSUD,  
și  

Dna./Dl. ..................................................... identificat cu CI, seria __ nr. _________, 

cod numeric personal................................, cu domiciliul stabil în localitatea 

.................................................................., tel. ............................., adresa de e-

mail........................................, înmatriculat/ă la data de ....................... în calitate de 

student-doctorand, la forma de învățământ zi, pe un loc cu finanțare de la buget, 

cu bursă/fără bursă în programul de studii universitare de doctorat din domeniul de 

doctorat.............., Școala Doctorală SNSPA,  

și  
Dna./ Dl. prof. univ. dr./ conf. univ. dr./ lector univ. dr. ........................., membru/ă al/a 

Școlii Doctorale SNSPA Domeniul de doctorat  ....................................................., în 

calitate de conducător de doctorat al studentului-doctorand.  

 
Art. 1 Obiectul Contractului  
(1) Prezentul Contract are ca obiect derularea activităților pe parcursul studiilor universitare 

de doctorat ale studentului-doctorand, reglementând raporturile dintre SNSPA-IOSUD, studentul-

doctorand și conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare, 

în concordanță cu Carta SNSPA, Regulamentul Instituţional de Organizare și Desfășurare a 

Programelor de Studii Universitare de Doctorat și cu legislația în vigoare.  

(2) Tema de doctorat:________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

(3)  Termenul de finalizare a tezei de doctorat: _____________________________ . 

 

Art. 2 Durata contractului  

(1) Prezentul contract se încheie pentru un ciclu academic corespunzător studiilor 
universitare de doctorat de trei ani, respectiv .................................. 
(2) În situații speciale, când tematica de doctorat necesită o perioadă mai mare de studiu 

sau experimentare, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu 
aprobarea Senatului SNSPA, la propunerea conducătorului de doctorat și în limita 
fondurilor disponibile. Prelungirea programului de studii universitare de doctorat se 
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stabilește prin act adițional la prezentul contract și în limita fondurilor disponibile, conform 
art.159 alin.3 din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  
(3). Prelungirea programului de studii doctorale peste trei ani se poate aproba numai 

dacă studentul acumulează minim 120 ECTS înainte de prelungire, conform 
Regulamentului privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile – 
ECTS/SECT. 

(4) Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe, la cererea 
studentului-doctorand, din motive temeinice, în condițiile stabilite prin Regulamentul 
Instituţional de Organizare și Desfășurare a Programelor de Studii Universitare de 

Doctorat – IOSUD și ale Codului Studiilor Universitare de Doctorat. Întreruperea este 
aprobată de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) al SNSPA-
IOSUD, în baza avizului conducătorului de doctorat și cu acordul Consiliului școlii 

doctorale. Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeste cu perioadele cumulate 
ale întreruperilor aprobate.  

(5) Durata totală a întreruperilor, indiferent dacă se datorează unor motive personale 
(două semestre) sau unor cauze prevăzute de lege (ex. concediu de maternitate, boală 
etc.) nu poate depăşi 3 ani. Durata studiilor se prelungeşte cu perioadele cumulate ale 

întreruperilor aprobate. 
(6) Durata prezentului contract se extinde cu perioadele cumulate ale întreruperilor 
aprobate. Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor universitare de doctorat ale 

studentului-doctorand se încheie câte un act adițional la prezentul Contract, semnat de 
părți.  
(7) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii doctorale şi a eventualelor termene prevăzute prin acte adiţionale 
la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 
ani, conform art. 40  alin. (1) din HG 681/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Depăşirea acestui termen duce la exmatricularea sa. În perioada de graţie studentul-
doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale.  
(8) Studentul-doctorand este considerat a fi în parcursul studiilor universitare de doctorat 

în perioada cuprinsă între data înmatriculării şi data susţinerii publice a tezei de doctorat 
sau cea a exmatriculării. 

 
Art. 3 Drepturile și obligațiile studentului-doctorand  
(1) Pe parcursul desfășurării programului de studii universitare de doctorat, studentul-

doctorand are următoarele drepturi:  
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea și coordonarea conducătorului de doctorat 
precum și a comisiei de îndrumare;  

b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-
dezvoltare, respectiv ale centrelor de cercetare-dezvoltare din cadrul SNSPA-IOSUD, 
precum şi la şedinţele departamentului atunci când sunt în discuție teme relevante pentru 

studiile universitare de doctorat;  
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale scolii doctorale, potrivit prevederilor 
Regulamentul Instituţional de Organizare și Desfășurare a Programelor de Studii 

Universitare de Doctorat – IOSUD; 
d) să aibă acces la centrele de documentare, bibliotecile și echipamentele școlii doctorale 
și ale SNSPA-IOSUD pentru elaborarea rapoartelor de cercetare doctorală și a tezei de 

doctorat;  
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e) să participe la cursurile și seminarele organizate de propria școala doctorală și/sau de 
alte școli doctorale din cadrul SNSPA-IOSUD;  
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul SNSPA sau din cadrul unor 

unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale 
cu SNSPA-IOSUD;  
g) să beneficieze de mobilități naționale sau internaționale, în limita fondurilor disponibile;  

h) să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferințe sau congrese 
științifice, ateliere de lucru, școli de vară sau iarnă și seminare, naționale și internaționale, 
în domeniul de specializare în care și-a ales teza de doctorat, în limita fondurilor 

disponibile;  
i) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de școala doctorală sau/și 
de SNSPA-IOSUD;  

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul 
școlii doctorale;  

k) să beneficieze de prevederile legale privind întreruperea studiilor, prelungirea studiilor, 
schimbarea titlului tezei de doctorat și schimbarea conducătorului de doctorat.  

(2) Pe parcursul desfășurării programului de studii universitare de doctorat, studentul-

doctorand are următoarele obligații:  
a) să cunoască și să respecte Regulamentul Instituţional de Organizare și Desfășurare a 

Programelor de Studii Universitare de Doctorat-IOSUD și celelalte acte normative care 
reglementează organizarea și desfășurarea procesului de învățământ.  
b) să respecte programul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat și să-și 

îndeplinească obligațiile de susținere a lucrărilor și de prezentare a rezultatelor cercetării;  
c) să prezinte conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare (după caz), anual și 
ori de câte ori se solicită, rapoartele de progres ale cercetării științifice și celelalte 

elemente de monitorizare stabilite prin Regulamentul Instituţional de Organizare și 
Desfășurare a Programelor de Studii Universitare de Doctorat – IOSUD. Componenţa 
comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu 

studentul-doctorand. 
d) să acumuleze numărul de credite necesare pentru a putea încheia programul doctoral 

cu succes, conform Regulamentului privind aplicarea Sistemului European de Credite 
Transferabile – ECTS/SECT.  
e) să fie în legatură permanentă cu conducătorul de doctorat;  

f) să respecte disciplina instituțională;  
g) să anunțe, în scris, secretariatul IOSUD cu privire la orice modificare a datelor sale 
personale și de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc);  

h) să respecte buna conduită în cercetarea științifică, să nu plagieze rezultatele sau 
publicațiile altor autori (sau proprii), să nu confecționeze rezultate sau să înlocuiască 
rezultatele proprii cu date fictive și/sau să nu utilizeze surse nedeclarate, în caz contrar 

fiind sancționat conform Regulamentul Instituţional de Organizare și Desfășurare a 
Programelor de Studii Universitare de Doctorat - IOSUD; 
i) să menționeze pe fiecare articol publicat și pe fiecare lucrare prezentată la conferințe 

afilierea la SNSPA; 
j) să respecte regulile de prevenire și stingere a incendiilor, de apărare civilă, precum și 
prevederile art. 22 si art. 23 din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în 

muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
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k) să plătească taxa de susţinere a tezei de doctorat; 
l) să transmită teza de doctorat în format tipărit la biblioteca universităţii în vederea 
consultării, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică; 

m) să predea teza de doctorat în format electronic şi, după caz, în format printat, la 
secretariatul Şcolii Doctorale în vederea demarării procedurilor pentru susţinerea acesteia. 
n) să nu intre în colectivitate dacă prezintă simptome cu potențial infecțios, cu risc 

epidemiologic, pandemic sau contagios, în situația în care este necesară prezența fizică 
în incinta universității.  Dacă prezintă aceste simptome, să anunțe Biroul doctorate și să 
stea izolat la domiciliu  minim 14 zile. 

 

(3) Susţinerea tezei de doctorat este condiţionată de îndeplinirea tuturor obligaţiilor 

menţionate la alin. (2).  
 

Art. 4. Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat: 
(1) Conducătorul de doctorat are, pe lângă drepturile ce decurg din contractul său de 
muncă, și următoarele drepturi:  

a) să fie remunerat pentru activitățile de coordonare la doctorat;  
b) să participe la competiții pentru granturi doctorale;  
c) să îndrume și să evalueze activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de 

studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale și universitare, urmărind 
exigentele programului de studii universitare de doctorat și respectând interesele 
profesionale ale studentului-doctorand;  

d) să propună comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat, respectiv 
să propună, în urma consultării cu studentul-doctorand, comisia de îndrumare a acestuia;  
e) să beneficieze de o evaluare internă și externă imparțială, conformă cu metodologia 

specifică procesului de evaluare;  
f) să cunoască rezultatele evaluării interne și externe a propriei activități;  
g) să propună temele de cercetare;  

h) să refuze îndrumarea studentului-doctorand, în condițiile în care este pus fără voia sa 
în situația unui conflict de interese;  

i) să solicite Consiliului școlii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, întreruperea 
relației de îndrumare cu un student-doctorand, cu acordul Rectorului şi al Senatului 
Universitar al SNSPA; 

j) să solicite exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta nu-și îndeplinește 
obligațiile din programul de studii universitare de doctorat; 
k) să fixeze, de comun acord cu doctorandul pe care îl îndrumă, planul de pregătire şi 

calendarul de cercetare; 
l) să sancţioneze, în conformitate cu prevederile legale sau cu prevederile regulamentelor aprobate 
la nivelul SNSPA, pe doctorandul care nu respectă normele ştiinţifice şi etice sau calendarul de 

pregătire stabilit de comun acord; 

m) să solicite cofinanţare din partea SNSPA pentru participarea la conferinţe internaţionale 
de prestigiu la care prezintă rezultate ale cercetării întreprinse în cadrul Școlii doctorale;  

n) să beneficieze de sumele din grantul doctoral aflate la dispoziţia sa şi să monitorizeze 
utilizarea sumelor din grantul doctoral alocate pentru comisia de îndrumare a doctorandului. 

(2) Conducătorul de doctorat are, pe lângă obligațiile ce decurg din contractul său de 

muncă, și următoarele obligații:  
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a) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a studentului-doctorand;  
b) să propună temele de cercetare;  
c) să asigure condițiile și să stimuleze progresul studentului-doctorand în cercetarea pe 

care o realizează;  
d) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a studentului-doctorand;  
e) să sprijine mobilitatea studentului-doctorand;  

f) să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea studentului-doctorand;  
g) să cunoască metodologia de evaluare internă și externă a propriei activități.  
h) să pregătească referatul de susţinere a tezei în termenul stabilit şi să se asigure că 

membrii Comisiei de doctorat vor întocmi şi preda referatul în termen de maxim 30  
zile de la data primirii lucrării. 

Art. 5. Drepturile și obligațiile SNSPA-IOSUD 

(1) SNSPA-IOSUD are următoarele drepturi:  
a) să stabilească condițiile de desfășurare a studiilor universitare de doctorat, întreruperea și 

prelungirea acestora, înmatricularea și exmatricularea studentului-doctorand;  

b) să urmărească modul în care studentul-doctorand își respectă obligațiile ce decurg din 
calitatea de student-doctorand, prevăzute în Planul studiilor universitare de doctorat al 

studentului-doctorand, precum și modul în care studentul-doctorand își respectă 
obligațiile ce decurg din prezentul contract; 
c) să ceară studentului-doctorand să respecte legislația în vigoare și regulamentele 

SNSPA- IOSUD și să-l sancționeze în cazul constatării abaterilor de la acestea;  
d) să solicite studentului-doctorand să efectueze 4-6 ore didactice pe saptamână, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare; activitățile didactice care depășesc 6 ore 

convenționale didactice pe săptămână vor fi prestate și remunerate în conformitate cu 
legislația muncii în vigoare, în acest caz plătindu-se contribuțiile prevăzute de lege; 
e) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la studentul-doctorand vinovat de producerea 

unui prejudiciu rezultat din degradarea sau distrugerea unor bunuri aparținând SNSPA, 
contravaloarea acestora. 

(2) SNSPA-IOSUD are următoarele obligații :  

a) să asigure condițiile materiale și logistice necesare pentru derularea activităților 
specifice studiilor universitare de doctorat;  
b) sa asigure conditiile de exercitare a drepturilor studentului-doctorand, în concordanță 

cu legislația în vigoare;  
c) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand, conform 
legii;  

d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului, 
conform legislației;  
e) să monitorizeze și evalueze activitatea studentului-doctorand pe parcursul studiilor de doctorat;  

f) să stimuleze publicarea lucrărilor științifice ale studentului-doctorand în reviste de specialitate;  
g) să trateze echitabil, în ceea ce priveste pregătirea pe parcursul studiilor universitare de 
doctorat, studentii-doctoranzi admiși la diferite forme de finanțare;  

h) să vireze bursa de studii, în cuantumul și la datele stabilite de instituția care oferă 
bursa prin intermediul universității, studenților-doctoranzi care au obținut bursă; 
i) să organizeze sustinerea publică a tezei de doctorat;  

j) să acorde diploma corespunzătoare, după îndeplinirea tuturor obligațiilor de studii și 
cercetare științifică și, după confirmarea prin ordin al ministrului, a titlului de doctor.  

Art. 6. Finanțare  
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(1) Finanțarea studiilor universitare de doctorat se va face de la bugetul de stat. 
(2) Finanțarea de la bugetul de stat pentru un student-doctorand admis pe un loc cu 
finanțare de la bugetul de stat se păstrează atât timp cât conducătorul de doctorat și 

comisia de îndrumare constată progres în pregătirea doctorală a studentului-doctorand 
la finele anilor întâi și al doilea de studii universitare de doctorat.  
(3) Cuantumul bursei pentru studentul-doctorand admis pe un loc cu bursă, finanțat de 

la bugetul de stat, este cel stabilit de către Ministerul Educației și Cercetării, fără a exclude 
alte forme de remunerare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare și va fi adus la 
cunoștința studentului-doctorand prin notificare scrisă emisă de către SNSPA-IOSUD.  

(4) Cuantumul bursei studentului-doctorand poate fi modificat pentru punerea de acord 
cu sumele alocate prin grantul de studii doctorale, după semnarea contractului 
instituțional. Modificarea cuantumului bursei de studii doctorale se aduce la cunoștință 

prin notificare emisă de IOSUD. 
(5) Taxa pentru susţinerea tezei de doctorat este de 3000 lei. Modificări ale taxelor precum 

şi alte taxe şi contribuţii ale studentului-doctorand pot fi percepute numai cu acordul 
Senatului SNSPA şi prin act adiţional la prezentul contract. 
(6) Reluarea studiilor universitare de doctorat după întrerupere se face în regim de 

finanțare de la buget sau cu taxă, după caz, în conformitate cu reglementările aplicabile. 
Cuantumul taxei de școlarizare va fi cea în vigoare în anul universitar în care studentul-
doctorand revine după întrerupere. Reluarea studiilor după întrerupere se face pe baza 

unui act adițional la prezentul contract.  
 
Art. 7. Plata obligațiilor financiare ale studentului-doctorand se face prin transfer bancar, 

pe bază de card emis de una dintre băncile agreate de universitate.  
 
Art. 8. Prezența efectivă a studentului-doctorand la activitățile din cadrul Școlii Doctorale 

este stabilită de către conducătorul de doctorat. 
 
Art. 9. (1) Teza de doctorat se redactează în limba (limba română sau o limbă de 

circulație internațională) _________________ și se susține în limba _______________ . 
(2) Publicarea tezei de doctorat şi a anexelor sale se va realiza în conformitate cu 

prevederile art.168 alin.(9) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și 
se va face cu menţionarea numelui și prenumelui studentului-doctorand și a numelui și 
prenumelui conducătorului de doctorat. 

 
Art. 10. Drepturile de proprietate intelectuală 
În acord cu prezentul contract, SNSPA are dreptul de folosire a rezultatelor cercetării realizate 

de doctorand în scopuri ştiinţifice şi educaţionale, fără nici o obligaţie financiară faţă de 
acesta. Acest drept se referă la dreptul legat de teza de doctorat şi orice altă activitate 
academică care decurge din aceasta, pentru care doctorandul deţine dreptul de proprietate 

intelectuală. 
 
Art. 11. Încetarea/ Modificarea/ Rezilierea Contractului  

(1) Contractul de studii universitare de doctorat încetează în următoarele cazuri: 
a) la data aprobării de către Consiliul școlii doctorale a cererii studentului-doctorand de 
retragere de la studiile universitare de doctorat din SNSPA-IOSUD; 
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b) la data aprobării de către Consiliul școlii doctorale a cererii de transfer a studentului-
doctorand la o altă instituție organizatoare de studii universitare de doctorat; 
c) la data finalizării de către studentul-doctorand a studiilor universitare de doctorat.  

Obligațiile prevăzute până la data încetării Contractului trebuie executate în condițiile 
contractuale.  

 

(2) Contractul se reziliază, fără intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, 
astfel:  
a) în cazul exmatriculării studentului-doctorand, prin emiterea deciziei de exmatriculare 

de către Rector, urmare a aprobării Consiliului Şcolii Doctorale; 
b) în situația în care studentul-doctorand nu respectă obligațiile și condițiile din prezentul 
Contract, rezilierea se produce la data comunicării de către SNSPA-IOSUD a constatării 

nerespectării Contractului de către studentul-doctorand, fără a fi nevoie de o punere în 
întârziere sau de o altă formalitate, ori de intervenția instanței de judecată. Universitatea 

este îndreptățită la plata de către studentul-doctorand a debitelor acumulate, a 
penalităţilor aferente şi/sau a unor daune materiale.  

 
Art. 12. Alte clauze 
(1) Planul individual, semnat de conducătorul de doctorat și de studentul-doctorand, aprobat de 

consiliul scolii doctorale, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta. 
În Planul individual vor fi trecute și:  
- tema de cercetare aleasă,  
- termenul de finalizare a tezei de doctorat,  

- limba în care va fi susținută teza de doctorat;  

(2) Forța majoră, așa cum este definită de lege, duce la suspendarea executării 
Contractului si apără de raspundere partea care o invoca în termen.  

(3) Orice modificare privind clauzele prezentului Contract, în timpul executării acestuia, 
impune încheierea unui act adițional, conform dispozițiilor legale. Contractul se modifică 

de drept în cazul modificării legislației referitoare la organizarea și desfășurarea studiilor 
universitare de doctorat.  
(4) Conflictele în legatură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau 

încetarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabila. Conflictele dintre 
studentul-doctorand și școala doctorală se mediază de către CSUD. Conflictele dintre 
studentul-doctorand și conducatorul de doctorat se mediază de către CSUD. În 

eventualitatea în care stingerea divergențelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, 
soluționarea acestora va fi realizată de către instanța judecatorească competentă material 
și teritorial, conform legii.  

(5) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Regulamentului 
Instituţional de Organizare și Desfășurare a Programelor de Studii Universitare de 
Doctorat - IOSUD si cu dispozițiile altor acte normative ce reglementează acest domeniu.  

(6) Calitatea de student-doctorand se menține inclusiv pe perioada mobilităților interne 
și internaționale.  
(7) În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

studentul doctorand este de acord ca datele cu caracter personal conținute în prezentul 
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contract să fie prelucrate de SNSPA. Studentul ia act de faptul ca are dreptul de acces, 
intervenție și opoziție asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată și 
semnată.  

 
 
 

(8) Studentul-doctorand declară că a luat la cunoștință de prevederile art. 326 din codul 
penal privind falsul în declarații și art. 323 din codul penal privind uzul de fals.  
 

Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă, urmând a intra în vigoare la data înmatriculării studentului-doctorand.  
 

 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative        

 
Rector,                                                                    Director Şcoala Doctorală 
Prof. univ. dr. Remus Pricopie            Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu
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