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APROBAT CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE din 16.10.2018 
HOTĂRÂREA SENATULUI UMFVBT nr. 12/15936/31.10.2018 

 
  

CONTRACT 
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Nr. 16082 din 02.11.2018 
 
 

 ART.1. PĂRȚILE CONTRACTULUI 
 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie „VICTOR BABEŞ” din Timişoara (Instituţie 

Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare UMFVBT-IOSUD), cu sediul în 
Timişoara, Piaţa E. Murgu nr. 2, Cod fiscal nr. 4269215 şi cont la Trezoreria Timişoara nr. 
RO21TREZ62120F330500XXXX, reprezentată legal Prof. Univ. Dr. Marius Raica, în calitate de Rector, 
şi 

2. Domnul (doamna) prof.univ.dr. __________________________________________ în calitate 
de conducător de doctorat, conform OM nr. _________/_________, membru/afiliat al Şcolii Doctorale, în 
calitate de conducător de doctorat al studentului-doctorand, 
Şi 

3. Domnul (doamna) prof.univ.dr. __________________________________________ în calitate 
de conducător de doctorat, conform OM nr. _________/_________, membru/afiliat al Şcolii Doctorale, în 
calitate de conducător de doctorat cotutelă al studentului-doctorand, 
şi 
 

4.Domnul (doamna) ____________________________________________________, 
identificat(ă) cu actul de identitate ______________ seria _______, nr. ______________, CNP 
___________________________, domiciliat(ă) în ___________, str. ____________________, nr. 
_____, bloc _____, sc. _____, et.____, ap.____, cod poştal _____, jud. _____________, tel. 
____________, fax _____________, e-mail ____________________, înmatriculat(ă) la data de 
01.10.2018, în calitate de student-doctorand, pe loc1  

cu taxă la forma cu frecvență [  ], sau  
cu finanţare de la buget cu bursă la forma cu frecvență [  ];  
cu finanţare de la buget fără bursă la forma cu frecvență [  ];  
cu finanţare de la buget fără bursă la forma cu frecvență redusă [ ];  

 în programul de studii universitare de doctorat Domeniul Farmacie, Şcoala Doctorală Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „VICTOR BABEŞ” din Timişoara , 
au convenit să încheie prezentul contract. 
 

ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor pe parcursul studiilor universitare de 
doctorat ale studentului-doctorand, cu precizarea drepturilor şi obligațiilor părţilor semnatare, în 
concordanţă cu Carta Universităţii, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 
doctorat al UMFVB, hotărârile Senatului universitar şi cu legislaţia în vigoare. 
 
 ART. 3. DURATA CONTRACTULUI 

1. Prezentul contract se încheie pentru un ciclu academic corespunzător studiilor universitare de 
doctorat de patru ani, respectiv 01.10.2018-30.09.2022. 

                                                                 

1 Căsuța corespunzătoare se marchează cu x. 

Tel:(40)0256293389
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2. Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe, la cererea studentului-
doctorand, din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat al UMFVB şi ale Codului Studiilor Universitare de Doctorat2. Durata 
studiilor universitare de doctorat se prelungește cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 
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 adiţional la prezentul Contract, semnat de părţi. 

3. În situaţii 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 
universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. Prelungirea 
programului de studii universitare de doctorat se stabileşte prin act adiţional la prezentul contract. 

 
ART. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 4.1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara 
 4.1.1. Are următoarele drepturi: 
 a) de a conduce, organiza, planifica şi controla întreaga activitate de studii universitare de 
doctorat; 

b) de a nu admite susţinerea examenelor, referatelor ştiinţifice şi tezei de doctorat, dacă 
doctorandul nu şi-a achitat taxele şi nu a îndeplinit obligaţiile din programul individidual; 
 c) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat; 

d) de a aproba întreruperea programului de studii universitare de doctorat; 
e) de a decide exmatricularea doctorandului, în condiţiile stabilite de regulamentul Şcolii 

Doctorale; 
f) de a stabili anual cuantumul taxelor de studii, modalităţile de încasare şi termenele de plată a 

taxelor de şcolarizare şi a penalităţilor în caz de neachitare a acestora. 
g) de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limitele legii, pentru respectarea, de 

către doctorand, a tuturor reglementărilor interne stabilite de Şcoala Doctorală; 
 4.1.2. Are următoarele obligaţii: 
 a) de a asigura cadrul organizatoric specific ciclului de studii universitare de doctorat, în 
conformitate cu legislația în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat; 
 b) de a aplica politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului de 
studii universitare de doctorat; 
 c) de a asigura accesul doctorandului la baza materială a învățământului și cercetării din cadrul 
studiilor universitare de doctorat; 
 d) de a asigura informarea doctorandului cu privire la conţinutul regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat; 

e) de a asigura accesul doctorandului la informaţiile şi hotărârile Senatului Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara referitoare la organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de doctorat; 

f) de a nu face discriminare între studenţii-doctoranzi admişi pe locurile bugetate şi cei admişi pe 
locurile cu taxă şi niciun fel de discriminare, conform legii; 

g) de a asigura respectarea obligaţiilor de către conducătorul de doctorat şi a drepturilor 
doctorandului în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 
doctorat; 

h) de a transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

 
4.2. Conducătorul de doctorat 
4.2.1. Are următoarele 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; 

                                                                 

2 Conform HG nr.681/2011, publicată în M.Of. al României, Partea I, nr.551 din 3 august 2011. 
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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 
legislaţiei legale. 

l) dreptul de a colabora sub formă de cotutelă la realizarea mobilităţilor doctorale şi de cercetare 
ştiinţifică 

4.2.2. 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 

aceştia 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. 
g) să stabilească împreună cu doctorandul planul individual şi să îl supună aprobării Consiliului 

Şcolii Doctorale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 
 
4.3. Studentul-doctorand 
4.3.1. Are următoarele drepturi:  
Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are 

dreptul:  
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 UMFVBT-IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de 
doctorat;  

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Şcolii Doctorale,  
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele Şcolii 

Doctorale şi ale UMFVBT-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 UMFVBT-IOSUD sau din cadrul unor 

unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu UMFVBT-
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 
UMFVBT-IOSUD;  

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

k) să participe la competiţiile pentru bursele de doctorat;  
l) studentul – doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de 

doctorat în limita a 4- 6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc 
acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului 
muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, 
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potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 

m) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul în care a fost înmatriculat.  
 
4.3.2. Studentul-doctorand 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 conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare rapoarte de activitate ori de 

câte ori i se solicită;  
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;  
d) să respecte disciplina instituţională; 
e) în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde 

minimale: publicarea ca prim-autor a cel puţin trei articole ştiinţifice, care să conţină rezultatele din 
conţinutul tezei, din care: 

- cel puţin un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare sau egal 
cu 0,5; 

- cel puţin doua articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed, 
- factorul cumulat de impact ca prim autor să fie mai mare sau egal cu 1,5 pentru lucrări de 

cercetare originale, 
Este acceptat ca toate cele trei articole ştiinţifice să fie publicate în reviste cotate ISI, care sunt şi 

indexate PubMed. 
f) articolele publicate in extenso trebuie să se încadreze în tema de cercetare a tezei de doctorat; 
g) să-şi declare, în toate lucrările publicate în cursul studiilor universitare de doctorat, afilierea la 

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara; .  
h) să realizeze teza de doctorat în cotutelă conform Regulamentului IOSUD; 
i) să respecte condiţiile de prelungire şi întrerupere a studiilor doctorale reglementare prin Şcoala 

Doctorală, şi aprobate de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara; 
j) să depună solicitări şi/sau sesizări privind studiile sale universitare de doctorat, în scris, la 

Şcoala Doctorală, care le va înainta Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 
Timişoara spre soluţionare.  

 k) își dă consimțământul privind prelucrarea datelor personale în scopul exercitării drepturilor 

asigurate de calitatea de student-doctorand sau absolvent, pe toată durata școlarității, respectiv la 
finalizarea studiilor doctorale; 

 
ART. 5. TEMA DE CERCETARE: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  

ART.6. FINANŢARE 
6.1. Finanţarea studiilor universitare de doctorat se va face:  
- de la bugetul de stat, pe o perioadă de 4 ani pentru studenţii-doctoranzi admişi în regim de 

grant doctoral; Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă 
de către studentul-doctorand; 

- din taxa de studiu stabilită prin Hotărâre a Senatului Universităţii pentru studenţii-doctoranzi 
admişi cu taxă; 

- din alte surse legal constituite. 
6.2. Bursa se suspendă automat pe perioadele de întrerupere a studiilor universitare de doctorat 

sau în situaţiile de încălcare de către studentul-doctorand a clauzelor contractului de studii universitare 
de doctorat. 

6.3. Studentul-doctorand admis cu taxă are obligaţia să achite taxele conform Hotărârilor 
Senatului. 

6.4. Studentul-doctorand nu va solicita restituirea taxelor achitate în cazul retragerii de la studii, al 
exmatriculării sau al transferurilor la alte instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat. 

6.5. Studentul-doctorand admis pe un loc bugetat va achita taxă de şcolarizare doar pentru 
perioada ce depăşeşte termenul de 4 ani. Taxa de şcolarizare va fi cea în vigoare în anul universitar 
respectiv.  
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6.6. După trecerea unui termen de graţie de o lună de la termenul prevăzut de Regulamentul 
pentru plata taxelor de şcolarizare, pe baza evidenţelor contabile, universitatea are dreptul de a 
exmatricula studenţii doctoranzi care nu pot face dovada plăţii taxei de şcolarizare în termenul stabilit. 

 
ART. 7. FINALIZAREA TEZEI DE DOCTORAT 
7.1. Teza de doctorat se va susţine la sfârşitul perioadei de 4 ani. 
7.2. În urma susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează 

asupra calificativului pe care urmează să i-l atribuie („Excelent", „Foarte bine", „Bine", „Satisfăcător" sau 
„Nesatisfăcător"). 

7.3. Pentru acordarea calificativului Excelent (Summa cum laude) se recomandă ca rezultatele 
tezei de doctorat să fie publicate in extenso, în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, 
recunoscute, cu factor de impact cumulat peste 3, studentul-doctorand fiind primul-autor. 

7.4. Studiile universitare de doctorat pot fi prelungite cu 1-2 ani pe motive temeinice, la 
propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea Senatului universitar. 

7.5. Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe la cererea studentului-
doctorand pe motive temeinice. Întreruperea se aprobă de Senatului universitar. Durata totală a 
întreruperilor nu poate depăşi 2 ani.  

7.6. Perioadele de întrerupere/prelungire a studiilor universitare de doctorat vor prelungi durata 
prezentului contract. 

7.7. Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 
contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, acesta 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. 

7.8. Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la terminarea 
studiilor universitare de doctorat, cu acordul Senatului universitar şi al conducătorului de doctorat. 

7.9. Teza de doctorat se redactează într-o limbă de circulaţie internaţională la alegere dintre: 
engleză, franceză, germană. Opţional teza poate fi redactată şi în limba română, alături de limba de 
circulaţie internaţională. 

7.10. Teza de doctorat va fi redactată în format B5 şi va cuprinde un număr de 110-120 pagini 
fără bibliografie. Corpul de literă principal pentru textul  tezei - ARIAL 11, la 1,5 rânduri. Raportul între 
partea generală şi cea specială este de cel puţin ½. Numărul maxim de pagini (incluzând bibliografia, 
anexele etc), este de 150 de pagini. 

 
ART. 8. Încetarea/Modificarea/Rezilierea Contractului 
8.1. Contractul de studii unversitare de doctorat încetează: 
a) la data aprobării de către Consiliul Şcolii Doctorale a cererii studentului-doctorand de retragere 

de la studiile universitare de doctorat din UMFVBT-IOSUD, sau 
b) la data aprobării de către Consiliul Şcolii Doctorale a cererii de transfer a studentului-

doctorand la o altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, sau 
c) la data finalizării de către studentul-doctorand a studiilor universitare de doctorat. 
Obligaţiile prevăzute până la data încetării Contractului trebuie executate în condiţiile 

contractuale. 
8.2. Orice modificare privind clauzele prezentului Contract, în timpul executării acestuia, impune 

încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale. Contractul se modifică de drept în cazul 
modificării legislaţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. 

8.3. Contractul se reziliază, fără interveţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, astfel: 
a) în cazul exmatriculării, rezilierea se produce la data comunicării deciziei de exmatriculare 

studentului-doctorand; 
b) în situaţia în care studentul-doctorand nu respectă obligaţiile şi condiţiile din prezentul 

Contract, rezilierea se produce la data comunicării de către UMFVB-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 intervenţia instanţei de judecată. 

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

 
ART.9. FORŢA MAJORĂ 
9.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, duce la suspendarea executării Contractului şi 

apără de răspundere partea care o invocă în termen. 
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9.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celorlalte părţi 
semnatare ale prezentului contract, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţia forţei majore, 
iar dovada acesteia se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice. 

9.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a 
cere despăgubiri. 

 
ART.10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
10.1. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
10.2. Conflictele dintre studentul-doctorand şi Şcoala Doctorală se mediază de către CSUD. 
10.3. 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. 

10.4. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, 
soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, 
conform legii. 

 
ART.11.  CLAUZĂ SPECIALĂ 
Cu privire la proprietatea intelectuală asupra rezultatelor obţinute în cadrul studiilor doctorale, 

părţile convin următoarele: 
a) Creaţia ştiinţifică reprezintă proprietatea intelectuală a creatorilor, persoane fizice. 
b) Rezultatele obţinute în cadrul studiilor doctorale în UMFVBT-IOSUD vor fi publicate de către 

doctoranzi cu menţionarea statutului lor – acela de student-doctorand al UMF „Victor Babeş” din 
Timişoara – în mod obligatoriu, pe toată durata acestui statut. 

c) În cazul în care rezultatele cercetării întreprinse în cadrul programelor doctorale prezintă 
interes comercial, valorificarea lor în acest plan nu se poate face decât în baza unor convenţii punctuale 
prealabile, pe care părţile se obligă să le încheie în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor părţilor. 

 
ART.12. CLAUZE FINALE 
12.1. Studentul-doctorand declară că a luat la cunoştinţă de prevederile art.326 din Codul penal 

privind falsul în declaraţii şi art. 323 din Codul penal privind uzul de fals. 
12.2. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă 

şi unul pentru Şcoala doctorală. 
 
 
 

Rector, 
Prof.univ.dr. Marius Raica 
 
 
 
 
 

Student-doctorand, 
 
  

_____________________________   _________ 
                   (nume şi prenume)                                          (semnătura)     

Consilier juridic, 
Dr. Mihaela Codrina Levai 
 
 
 

Conducător de doctorat, 
 
 
_____________________________   __________ 
                   (nume şi prenume)                                          (semnătura)     

 
 

 
 
 
Conducător de doctorat cotutelă, 
 
 
_____________________________   __________ 
                   (nume şi prenume)                                          (semnătura 

  
  
 


