
 
 

CONTRACT DE STUDII  DE DOCTORAT  
CU TAXĂ 

Frecventa/frecventa redusa 
Domeniul artele spectacolului 

 
Nr……/………………… 

            Partile 
 

• Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" Iaşi, cu sediul social în Iași, str.Cuza Vodă, 
nr.29, CUI 4540925, reprezentată prin rector, prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță, în calitate de Instituţie 
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S. U.D..), respectiv Școala Doctorală 

• Conducatorul de doctorat..........................................................posesor al C.I. seria........nr. ......... emis 
de.................................................., CNP............................................  e-mail............................................, 
domiciliat in..................................................................................................................... 
şi 

• Doctorandul, 
____________________________________________________________________, posesor 
al cărţii de identitate seria ____________ nr. _________________, emis de ___________________ Iasi 
la data de  _________________, CNP  _______________________________e-
mail.............................................. domiciliat in 
___________________________________________________________ , domeniul 
______________________  au convenit sa incheie prezentul contract cu urmatoarele clauze : 

 
 

 
I. Obiectul contractului 

Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea, pentru doctorand, sub autoritatea I.O.S.U.D. și sub ăndrumarea 
conducatorului de doctorat activităţilor stabilite în programul de pregătire a doctorandului, doctorandul având 
urmatoarea  temă de doctorat :............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
cu redactare si sustinere in limba.................................. 
 
II.   Durata contractului 
  
1. Durata programului de doctorat este de 3 ani, incepand cu data inregistrării prezentului contract. 
2. Din motive temeinice, în conformitate cu dispozitiile Legii educatiei nationale nr.1/2011 modificata, ale 
H.G. 681/2011 modificata si ale regulamentului şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi 
prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în 
limita fondurilor disponibile. 
3. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin 
regulamentul şcolii doctorale, prezentul contract suspendandu-se pe perioada intreruperii. Durata acestor 
studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 
4.Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la alin. (4) art.II din 
prezentul se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 



 5.Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii 
universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o 
perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen 
conducând în mod automat la exmatricularea sa. 
 
 
III.  Taxa de studii 
 
1.Doctorandul are obligatia de a achita o taxa de studii in cuantum de ……………………….. lei *. 
 
2.Taxa de studii se va achita conform Regulamentului de taxe aprobat de CSUD si Senatul Universitătii. 
 
* 1  - pentru cadrele didactice din cadrul  Universităţii Naționale de Arte „G.Enescu” - 50% reducere 
   2- taxele se vor modifica în funcţie de Deciziile CSUD, validate de Senatul Universităţii. 

Cuantumul taxei de studiu, se aprobă de către Senatul universitar şi se anunţă cu cel puţin 1 lună de 
zile înainte de începerea anului universitar. Tabelul valorilor tuturor taxelor va fi adus la cunostinta 
publicului prin afisarea pe site-ul propriu al I.O.S.U.D., aceste cuantumuri neputand fi modificate pe 
parcursul anului universitar, ci numai inaintea inceperii anului de studiu, obligatoriu cu publicarea pe site-ul 
propriu, respectand termenul mai sus mentionat .  
 
 
IV.  Limba de redactare si sustinere a tezei de doctorat, termenul de finalizare a acesteia 
1. Doctorandul va redacta și va sustine teza de doctorat în limba ………………………………….. 
2. Doctorandul va finaliza teza de doctorat până la data de……………………, cu posibilitatea aplicării 
dispozițiilor art.II pct.2, 3, 4 și 5 din prezentul contract . 
 
V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII  
Drepturile si obligatiile părţilor contractante, prevazute fără caracter limitativ în prezentul contract, decurg 
din legislaţia în vigoare, respectiv din Legea educatiei nationale nr.1/2011, H.G. nr.681/2011 – Codul 
studiilor universitare de doctorat și din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului în 
Universitatea de Arte „George Enescu" Iaşi, pe care părțile au obligația să le cunoască și să le respecte. Aceste 
drepturi și obligații includ, printre altele, urmatoarele : 
V.1. Doctorandul are următoarele drepturi : 
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de 
îndrumare; 
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul 
IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului cod; 
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi ale 
IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 
e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale; 
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de cercetare-
dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD; 
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; 
h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de 
lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a 
ales teza de doctorat; 
i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD; 
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale. 
 
V.2. Doctorandul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de 
susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării; 
b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se 
solicită; 



c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 
d) să respecte disciplina instituţională. 
e) să cunoască și să respecte legislatia în materia studiilor de doctorat, dar și normele și dispozitiile interne 
I.O.S.U.D. prevăzute in Carta si Regulamentele proprii privind etica și deontologia profesională și a vieții 
academice; 
f) să achite taxele de studiu în cuantumul și în termenele prevazute prin prezentul contract; 
g) să desfășoare activitățile didactice conform Statului de funcții intocmit de Școala doctorală, respectiv un 
numar de ……………ore/……………….in perioada………………. 
h) doctorandul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul şi în scopurile 
prevăzute de legislaţia în vigoare, atat in vederea derularii procesului didactic, cat si cu scop statistic ori de 
cercetare istorica. Datele cu caracter personal colectate de la student vor fi comunicate Ministerului de resort 
prin intermediul UEFISCDI, institutia care care gestioneaza Registrul Matricol Unic . 
i) publicarea tezei de doctorat, document cu caracter public, se va face, conform cerintelor legale, atat 
cu numele/prenumele doctorandului, cat si cu numele/prenumele conducatorului de doctorat. 
 
V.2.1. – Doctorandul are obligatia de indeplinirie a urmatoarelor standarde nationale minimale pentru 
acordarea titlului de doctor:  
- pentru doctoratul profesional sunt următoarele condiţionalităţi cumulative: 
    a) cel puţin două produse de creaţie artistică în specializarea doctoratului, remarcate în mediul profesional, 
care vor fi prezentate pe suport digital; 
    b) cel puţin trei rapoarte de cercetare ştiinţifică; 
- pentru doctoratul ştiinţific sunt următoarele condiţionalităţi cumulative: 
    a) cel puţin trei rapoarte de cercetare ştiinţifică, un articol publicat sau acceptat spre publicare (cu 
prezentarea dovezii de accept) într-o revistă recunoscută CNCS, indexată într-o bază de date internaţională 
sau în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale; 
    b) o comunicare ştiinţifică susţinută la o conferinţă/simpozion/workshop cu comitet de selecţie sau sistem 
peer-review, dovedită prin programul de organizare al evenimentului. 
V.3. Conducatorul de doctorat are urmatoarele drepturi : 
a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 
b) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii 
universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului 
de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand; 
c) dreptul de a propune comisia de doctorat; 
d) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a procesului de 
evaluare; 
e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în 
evaluarea externă; 
f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi; 
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un 
conflict de interese; 
h) dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand; 
i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a propune 
înmatricularea studentului-doctorand; 
j) dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de 
student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod. 
 
V.4. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand; 
b) să propună temele de cercetare; 
c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor doctoranzi în cercetarea pe care o realizează; 
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand; 
e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 
f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 



V.5. Universitatea Nationala Arte „George Enescu" Iaşi (I.O.S.U.D.) are în principal, urmatoarete drepturi: 
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru doctorand, sub rezerva legalităţilor lor; 
- să urmărească modul în care doctorandul îşi respectă obligaţiile prevăzute în programul de doctorat; 
- să exmatriculeze doctorandul, la propunerea conducătorului de doctorat, în cazul în care se constată 
neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat, precum şi a obligaţiilor legale specifice; 
V.6. Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" Iaşi (I.O.S.U.D.) are, în principal, următoarele 
obligaţii: 
- să asigure condiţii corespunzătoare studiului și cercetării; 
- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului; 
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului; 
- să elibereze doctorandului, prin compartimentele de resort ale universităţii, după susţinerea tezei de 
doctorat, o adeverinţă care să ateste ca perioada în care doctorandul a urmat programul de pregătire in 
forma „cu frecvenţă" constituie vechime în muncă, conform dispoziţiilor legale specifice. 
VI.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Contractul de studii doctorale încetează: 
• la data expirării perioadei, stabilită conform prevederilor prezentului contract; 
• la momentul exmatriculării doctorandului său transferului acestuia la o alta I.O.S.U.D.; 
 
 
 
VII .DISPOZIŢII FINALE 
 
Clauzele prezentului contract pot fi modificate funcţie de modificările legislative în materia studiilor universitare 
de doctorat .  
 
VIII .CONFLICTELE 
    
1. Conflictele dintre studentul-doctorand şi şcoala doctorală se mediază de către CSUD. 
2. Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către consiliul şcolii 
doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD. 
 
Prezentul contract a fost încheiat in doua exemplare originale, din care unul pentru doctorand . 
 
 
Rector, prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță 
 
 
 
 
Director CSUD, prof.univ.dr. Matei Bejenaru 
 
 
 
 
Conducator doctorat, ………………………….                                               Doctorand, 
                                                                                                   ………………………………………..                                                                 
 
 
 
Consilier juridic, Dragos Bahnea 
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