CONTRACT DE STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT
Nr.

din___________________

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1. Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sediul în Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 168,
în calitate de Instituție Organizatoare de Studii de Doctorat (Ciclul III), reprezentată legal de
către Dl Rector Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.
2. Student-doctorand
Dna (Dl) ______________________________________________________________________
cu domiciliul __________________________________________________________________
posesor/posesoarea actului de identitate ___________________ seria ___________________,
nr. ___________________, IDNP__________________________________________________
înmatrculat/ă la data de ___________________________________________ în calitate de
student-doctorand/ă al/a Universității Tehnice a Moldovei
la forma de studii ____________________________________cu frecvență/cu frecvență redusă,
la specialitatea _______________________________________________________________,
profilul ______________________________________________________________________,
tema de cercetare aleasă _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
cuantumul lunar al bursei individuale şi/sau cuantumul taxei de studiu, pentru studenţii –
doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă________________________________________,
cuantumul taxei de studii pentru studenţii – doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă redusă
_____________________________________________________________________________,
limba în care va fi redactată şi susţinută teza de doctorat ________________________________,
termenul de finalizare a tezei de doctorat ______________________________________,
cuantumul activităţilor didactice pe care studentul - doctorand se angajează să le desfăşoare şi
perioada în care se desfăşoară acestea, pentru studenţii – doctoranzi înmatriculaţi la forma cu
frecvenţă______________________________________________________________________,
Şcoala doctorală _______________________________________________________________,
3. Conducător de doctorat
Dna/dnul ____________________________________________________________________
în calitate de conducător de doctorat al doctorandului/doctorandei
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiectiv derularea activităţilor de studii superioare de doctorat, ciclul
III, reglementând raporturile dintre Universitatea Tehnică a Moldovei, studentul – doctorand şi
conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor şi obligaţiunilor părţilor semnatare în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

III. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata contractului este determinată, pe o perioadă de ____ ani, începînd cu data de ________
2. Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul instituțional, conform Art.
14(3), durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani fără finanţare de la bugetul
de stat, cu aprobarea Consiliului ştiinţific, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita
resurselor financiare disponibile.
3. Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul instituţional, conform Art.
14(4), studiile superioare de doctorat pot fi întrerupte pe durate de timp care cumulate nu
depăşesc 2 ani. Durata studiilor de doctorat se prelungeşte cu perioadele cumulate ale
întreruperilor. Pe perioada de întrerupere studenţii-doctoranzi nu beneficiază de bursa
individuală de doctorat.
IV. DREPTURILE PĂRŢILOR
a) Drepturile UTM:
- să elaboreze Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a programelor studiilor
superioare de doctorat , cu respectarea prevederilor legale;
- să urmărească modul în care studentul - doctorand îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle
prevăzute în Programul de studii superioare de doctorat;
- să ia măsuri în cazul neîndeplinirii de către studentul - doctorand al Programului de studii
superioare de doctorat;
- să stabilească cuantumul şi termenele de achitare a taxelor de studii;
- să exmatriculeze studentul - doctorand în cazurile neachitării la timp a sumei prevăzute de
prezentul Contract (pentru studenții - doctoranzi înmatriculaţi în bază de taxă);
- în caz de reziliere a prezentului contract în perioada anului de studii din iniţiativa studentului
doctorand sau a universităţii din motivele enumerate mai sus, suma achitată pentru studii de
către student-doctorand nu se restituie (pentru studenții - doctoranzi înmatriculaţi în bază de
taxă);
- să nu-şi asume alte cheltuieli neprevăzute în prezentul Contract.
b) Drepturile studentului - doctorand:
- să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi
a comisiei de îndrumare;
- să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din
cadrul UTM atunci cînd sînt în discuţie teme relevante pentru studiile sale de doctorat;
- să fie reprezentat în forurile decizionale ale Şcolii Doctorale, potrivit prevederilor legale în
vigoare;
- să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele UTM
pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
- să se înscrie la cursurile, seminarele şi laboratoarele de orice nivel organizate de UTM;
- să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul UTM, sau din cadrul unor organizaţii
din sfera cercetării şi inovării care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu UTM;
- să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale (în limita finanţării alocate studiilor
de doctorat);
- să beneficieze de sprijin instituţional, în limita finanţării alocate studiilor de doctorat, pentru
a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă,
seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de
doctorat şi altele asemenea;
- să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de Şcoala Doctorală sau de
UTM;
- să fie informat cu privire la curriculumul studiilor de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale.

- să desfăşoare activităţi didactice prin cumul în limita a 0,25 din normă didactică a
asistentului universitar conform p. 70 din Regulamentul privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin HG 1007 din 10.12.2014;
- să beneficieze de bursă din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă (pentru
studenţii - doctoranzii la forma de studii cu frecvenţă).
- să beneficieze de includerea anilor de studii la studii de doctorat în vechimea de muncă
ştiinţifică/ştiinţifico-didactică precum şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuiilor
de asigurări sociale şi medicale obligatorii de stat;
- cu avizul conducătorului de doctorat şi aprobarea conducerii UTM să întrerupă programul de
cercetare ştiinţifică, pe motive temeinice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a
Regulamentului. Pe perioada întreruperii programului de doctorat prezentul contract se
suspendă;
- să solicite conducerii UTM schimbarea conducătorului de doctorat, conform legii;
- să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul ştiinţific în care s-a calificat, în
condiţiile legii;
- să beneficieze şi de alte drepturi care rezultă din legislaţia în vigoare privind studiile
superioare de doctorat.
c) Drepturile conducătorului de doctorat:
- de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;
- de a îndruma şi evalua activitatea studenţilor-doctoranzi pe care îi conduce în cadrul
programului de studii superioare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare,
urmărind exigenţele programului de studii superioare de doctorat şi respectînd interesele
profesionale ale studenţilor-doctoranzi;
- de a propune comisia de îndrumare şi de susţinere publică a tezei de doctorat;
- la evaluare internă şi externă imparţiale, conforme cu metodologia specifică a procesului de
evaluare;
- de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în
evaluarea externă;
- de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;
- de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa întrun conflict de interese;
- de a solicita Consiliului Şcolii Doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, întreruperea
relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;
- de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a
propune înmatricularea studentului-doctorand în urma procesului de admitere;
- de a solicita Şcolii Doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziție de
student-doctorand vacantă, aflată sub îndrumarea sa;
- de a întocmi, împreună cu studentul-doctorand, Planul individual de pregătire al studiilor
superioare de doctorat şi de a face demersurile necesare pentru desfăşurarea acestuia în
condiţiile cele mai bune.
V. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
a) Obligaţiile UTM:
- să creeze condiţiile necesare studentului - doctorand pentru executarea activităţilor prevăzute
în planurile de studii şi cercetare în conformitate cu posibilităţile UTM;
- să asigure prin Şcolile Doctorale instruirea studenţilor-doctoranzi;
- să pună la dispoziţia studentului - doctorand, în dependenţă de necesitate, accesul la
laboratoarele de cercetare, sălile de curs şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte

mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea ştiinţifică şi profesională,
precum şi pentru activităţile culturale şi sportive;
- să recunoască vechimea în muncă, pentru studenţii - doctoranzi care obţin bursă, alte
drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţi
didactice prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii, pentru care va fi
remunerat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- să asigure studentul - doctorand, în caz de necesitate, cu cămin în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova şi actele normative ale UTM, reieşind din nivelul reuşitei la studii şi din
posibilităţile UTM. În caz de reziliere a Contractului, studentul doctorand pierde dreptul de
cazare în cămin;
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului - doctorand,
conform legii.
b) Obligațiile studentului - doctorand:
- să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul instituţional şi în legislaţia în vigoare;
- să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească
obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
- să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de
cîte ori i se solicită;
- să fie în legătura permanentă cu conducătorul de doctorat;
- să respecte etica şi disciplina instituţională;
- să respecte termenii stabiliți de programul de studii;
- să frecventeze activităţile prevăzute pentru studentul-doctorand;
- să elaboreze şi să realizeze planul de studii avansate şi programul individual de cercetare
ştiinţifică;
- să prezinte o dată la 12 luni, o prezentare publică a progresului programului său de cercetare
ştiinţifică organizată în cadrul Şcolii doctorale;
- să prezinte, pe parcursul perioadei de studii 4 referate ştiinţifice, care includ prezentarea
rezultatelor intermediare ale programului de cercetare ştiinţifică;
- să respecte disciplina de studii şi de comportament stabilită în actele normative ale
sistemului educaţional universitar, să respecte regulamentele UTM, hotărîrile şi ordinele
conducerii UTM;
- să aibă o ţinută şi un comportament decent atât în UTM, cât şi în afara ei;
- să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în UTM;
- să achite taxa pentru studii la începutul fiecărui an de studii în suma stabilită în prezentul
contract (pentru studenţii - doctoranzi înmatriculaţi în bază de taxă).
- neachitarea taxei de studii în termenele stabilite atrage după sine exmatricularea studentului- doctorand;
- să elaboreze şi să susţină teza de doctor conform legislaţiei în vigoare.
c) Obligațiile conducătorului de doctorat:
- să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand;
- să propună temele de cercetare;
- să asigure condiţiile studentului - doctorand în cercetarea pe care o realizează;
- să coordoneze şi să îndrume activitatea de cercetare a studentului - doctorand pe parcursul
programului de studii superioare de doctorat;
- să monitorizeze şi să evalueze studentul-doctorand în vederea obţinerii titlului de doctor;
- să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi;
- să semneze contractul de studii superioare de doctorat şi să-şi asume responsabilităţile ce îi
revin în această calitate;
- să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi;
- să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat;

- în cazul unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului,
conducătorul de doctorat răspunde în condiţiile legii;
- să respecte codul de etică al UTM.
VI. DISPOZIŢII FINALE
1. Prevederile prezentului contract de studii superioare de doctorat se completează cu dispoziţiile
HG nr. 1007 din 10.12.2014 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III; Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a
studiilor superioare de doctorat, ciclul III în cadrul Şcolilor doctorale ale Universităţii Tehnice a
Moldovei, precum şi cu hotărârile Senatului UTM privind studiile superioare de doctorat.
2. Eventualele litigii între părţile contractante se rezolvă aplicând legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova.
3. UTM nu face distincţie în organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, între studenţii
- doctoranzii admişi cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract.
4. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de studii
doctorale impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
5. Mărimea taxei anuale pentru studii în bază de contract se indică în acordul anexat prezentului
contract privind suportarea cheltuielilor pentru efectuarea studiilor (pentru studenţii - doctoranzii
înmatriculaţi în bază de contract).
6. Contractul intră în vigoare la „
”
20
şi este valabil până la finalizarea
studiilor de doctorat sau exmatricularea studentului - doctorand.
7. Prezentul contract s-a încheiat la data de ___________________, în patru exemplare, pentru
fiecare dintre părţi câte un exemplar.

Universitatea Tehnică a Moldovei
Rector

Directorul Şcolii Doctorale

dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN
_______________________

_____________________
(numele şi prenumele)

_____________________
L. Ş.

(semnătura)

Conducătorul de doctorat
_____________________
(numele şi prenumele)

_____________________
(semnătura)

Studentul - doctorand
_____________________
(numele şi prenumele)

_____________________
(semnătura)

Anexa nr._____
la contractul de studii
nr.____________________

ACORD
privind suportarea cheltuielilor pentru efectuarea studiilor conform contractului nr.__________
din ______________20____
Dl (dna)______________________________________________________________
numele, prenumele studentului

şi Universitatea Tehnică a Moldovei, pornind de la Hotărîrea Senatului nr. ______ din
____________ privind aprobarea taxei de studii pentru anul de studii ______________, şi în
baza ordinului rectorului nr. _____ din ____________, au semnat prezentul Acord privind
cheltuielile pentru instruire stabilite pentru anul de studii ____________:

Anul universitar 20____/20____

Denumirea programului de studii

Forma de studii_________________
Ciclul __________________
Forma de finanţare _____________
Suma anuală a cheltuielilor pentru studii,
lei
TOTAL

Rectorul UTM

Studentul - doctorand
_____________________________

_____________________________

semnătura

semnătura

Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.
„ ____”________________20_____
LŞ

„ ____”________________20___

