UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA

ANEXA 2

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
NR. ................... /................./ .......................2021
I. Obiectivele contractului
Prezentul contract este obligatoriu pentru toţi doctoranzii admişi la I.O.S.U.D.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova şi are ca scop asigurarea cadrului legal de
pregătire şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate în programul de studii
doctorale, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare (Legea 1/2011 – Legea
Educaţiei Naţionale, Hotărârea de Guvern nr. 681 din 03.08.2011 privind Codul studiilor
universitare de doctorat, Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de
studii de doctorat din cadrul I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova,
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al Şcolii DoctoraleUMFCV, Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.
II. Părţile implicate în contract
1. Universitatea de Medicină şi Farmacie, cu sediul în Craiova, str. Petru Rareş nr. 2,
cod fiscal 10815397, telefon 533.218, în calitate de I.O.S.U.D., reprezentată legal prin
Prof. univ. dr. Dan Ionuţ GHEONEA, în calitate de Rector;
2. Doctorand
Dna/dnul_____________________________________________ domiciliat în localitatea
______________________________________str. _____________________________________
judeţul ________________ posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului
seria _____ nr. ___________________, eliberat/eliberată de _____________________________
la data de ______________, CNP __________________________________, admis în programul
de studii doctorale la U.M.F. din Craiova, în sesiunea septembrie 2021.
3. Conducător de doctorat
Dna/dnul ___________________________________ angajat la Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea ________________________________________
în funcţia de ____________________________________ confirmat/reconfirmat conducător de
doctorat prin ordinul nr. ______________________________ al ministrului educaţiei.
4. Conducător de doctorat (co-tutelă)
Dna/dnul ____________________________________ angajat la ___________________
___________________ în funcţia de _____________________________ confirmat/reconfirmat
conducător de doctorat prin ordinul nr. __________________ al ministrului educaţiei naţionale.
am încheiat prezentul contract de studii doctorale în următoarele condiţii asupra cărora am
convenit:
III. Durata contractului
Prezentul contract este valabil începând cu 1.10.2021 până la 30.09.2025.
Perioada stabilită se poate prelungi în conformitate cu prevederile Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al Şcolii Doctorale - UMFCV,

printr-un act adiţional la prezentul contract.
Daca studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit de prezentul
contract şi de eventualele acte adiţionale, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioada de
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graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen
conducând în mod automat la exmatricularea sa. În această perioadă, studentul - doctorand nu
poate beneficia de bursa de doctorat acordată din granturile doctorale.
IV Planul de pregătire şi teza de doctorat
În perioada menţionată doctorandul are posibilitatea să urmeze Programul de pregătire
universitară avansată pus la dispoziţie de Şcolii Doctorale-UMFCV sau de alte şcoli doctorale.
Frecvenţa studenţilor doctoranzi este obligatorie şi este decisă de conducătorul de
doctorat în funcţie de programul doctoral.
V. Forma de învăţământ şi finanţare
1. Forma de învăţământ
a. cu frecvenţă 
- finanţare:
buget, cu bursă 

buget, fără bursă 

cu taxă 

b. cu frecvenţă redusă 
- finanţare: buget, fără bursă 
cu taxă 
2. În formele cu taxă, finanţarea se face din:
venituri personale

sponsori

precizaţi _______________________________
alte surse

precizaţi _______________________________
2.1. Taxa de studii pentru anul universitar 2021 - 2022 este de 12000 lei/an şi se achită în
regim semestrial, în primele 15 zile de la începutul fiecărui semestru (6000 euro/an pentru contul
propriu valutar). Taxa de studii se stabileşte anual prin hotărârea Senatului UMFCV.
3. Pentru doctoranzii finanţaţi de la buget:
3.1. Cuantumul lunar al bursei doctorale este de _____________ lei.
Plata şi drepturile studentului-doctorand se realizează conform art. 164 din Legea
nr. 1/2011, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
3.2. Pe toată durata activităţii, doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, care
beneficiază de bursă acordată din granturile doctorale, va beneficia de recunoaşterea vechimii în
muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului.
4. Doctorandul, indiferent de forma de învăţământ, se obligă să presteze 6 ore de activităţi
didactice pe săptămână, la disciplina ___________________________________ .
VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
1. Doctorandul beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile membrilor comunităţii
academice, aşa cum decurg din legislaţia internă a UMFCV
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 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
regulament;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii
doctorale şi ale IOSUD U.M.F. Craiova pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de
doctorat;
e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;
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f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD U.M.F. Craiova sau din cadrul
unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu
IOSUD U.M.F. Craiova;
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 U.M.F. Craiova;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii
doctorale.
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 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.
2. Conducătorul de doctorat
Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din
regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat propriu
IOSUD U.M.F. Craiova, din regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de
muncă.
Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele:
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 sa participe, cu respectarea prevederilor
prezentului cod.
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
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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.
3. UMFCV, în calitate de IOSUD:
- asigură cadrul legal şi mediul academic şi ştiinţific propice realizării pregătirii doctorale
- dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru doctorand şi conducătorul de doctorat, sub
rezerva legalităţii lor
- exercită controlul asupra modului de îndeplinire de către părţi a clauzelor contractuale
- eliberează, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului
- asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului
Asigură următoarele competenţe profesionale specifice domeniului:
a) cunoştinţe avansate în domeniu;
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare
documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în
domeniul respectiv.
Competenţe transversale:
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare
f) calităţi de conducere;
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui
loc de munca şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.
4. Standarde Minimale
4.1. Medicină
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde
minimale:
1. Publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a cel puţin trei articole
ştiinţifice care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) cel puţin un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI (Clarivate Analytics) cu
F≥0,5;
b) cel puţin două articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed.
4.2. Farmacie
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde
minimale:
1. Publicarea rezultatelor din teza de doctorat, în calitate de autor, astfel:
a) cel puţin un articol publicat într-o revistă cotată ISI cu F>0,5;
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b) cel puţin două articole publicate în reviste indexate PubMed ori BDI sau un articol
publicat într-o revistă cotată ISI;
2. Articolele specificate la punctul 1 lit. a) şi b) pot fi de tipul Original Research sau
Review, însă minimum două articole trebuie să fie de tipul Original Research;
3. Pentru toate articolele ştiinţifice, doctorandul trebuie să aibă calitatea de autor (primautor, autor corespondent, coautor) şi la minimum un articol să fie prim – autor.
4.3. Medicină Dentară
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde
minimale:
1. Publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a cel puţin două articole
ştiinţifice, din care:
a) cel puţin un articol ştiinţific să fie publicat într-o revistă cotată ISI;
b) cel puţin un articol ştiinţific să fie publicat într-o revistă indexată în PubMed.
VII. Rezolvarea neînţelegerilor
1. Dacă doctorandul sau conducătorul de doctorat consideră că cealaltă parte nu s-a
achitat de responsabilităţile prevăzute în prezentul contract, este necesar să-i aducă la cunoştinţa
punctul de vedere. Părţile trebuie să coopereze în încercarea de a soluţiona problema
2. Neînţelegerile, situaţiile tensionate sau conflictuale privind drepturile şi obligaţiile
părţilor, atunci când nu se pot rezolva amiabil între ele, vor fi aduse, în scris, la cunoştiinţa după
caz, Consiliului Şcolii Doctorale UMFCV, Comisiei de etică a UMFCV, conducerii UMFCV.
3. Dacă nu se găseşte soluţia pentru o rezolvarea convenabilă pentru toate părţile, se
poate solicita Consiliului Şcolii Doctorale UMFCV rezilierea contractului
4. În cazul în care doctorandul este nemulţumit de rezultatele evaluărilor, se poate adresa
în scris Consiliului Şcolii Doctorale UMFCV, în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea
oficială, care trebuie să răspundă, tot în scris, în maxim 15 zile de la depunerea contestaţiei.
VIII. Dreptul de folosire a rezultatelor cercetării
În acord cu prezentul contract, UMFCV are dreptul de folosire a rezultatelor cercetării
în scopuri ştiinţifice şi educaţionale fără nici o obligaţie financiară faţă de doctorand. Acest drept
se referă la dreptul legat de teza de docorat, şi orice altă activitate academică care decurge din
aceasta, pentru care doctorandul deţine dreptul de copyright.
În cazul în care cercetarea ştiinţifică a fost sponsorizată de o parte externă, în
documentul formal al înţelegerii între UMFCV şi sponsor – anterior începerii cercetării – se va
reglementa şi problema drepturilor de proprietate intelectuală a părţilor implicate asupra
rezultatelor cercetării.
IX. Încetarea contractului
Prezentul contract se poate încheia înainte de termenul stabilit în situaţiile prevăzute de
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al Şcolii DoctoraleUMFCV.
Odată avizată de către conducerea UMFCV încetarea contractului din vina
conducătorului de doctorat, organului de decizie îi revine obligaţia să asigure semnarea unui nou
contract cu un alt conducător din aceeaşi arie de cercetare ştiinţifică.
În cazul încetării contractului din vina doctorandului, conducerea UMFCV va decide cf.
prevederilor Regulamentului.
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X. Clauze speciale
Părţile, considerând importante pentru încheierea cu succes a programului de studii
doctorale a dnei/dlui ________________________________________________________,
acceptă de comun acord următoarele:
1. Teza de doctorat va fi redactată în limba _____________________________________
Tema de cercetare aleasă: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. În conformitate cu art.168 alin (9) din Legea educației naționale 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, teza de doctorat este un document public. În consecință,
atât studentul - doctorand, cât și conducătorul/conducătorii de doctorat, prin semnarea prezentului
contract, consimt asupra înscrierii numelui și prenumelui, date cu caracter personal, pe teza de
doctorat.
Încheiat, azi ______/_____/______

RECTOR,
Prof. univ. dr Dan Ionuţ GHEONEA

DOCTORAND,

CONDUCĂTOR DOCTORAT,

...........................

...............................................

CONDUCĂTOR DOCTORAT
(cotutelă),
...............................................
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