UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CONTRACT DE STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT
Nr._________ din ____________

1.Părţi contractante
1. 1.Prezentul contract se încheie între:

1.Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (în continuare USEFS), cu sediul în
Chişinău, str. A. Doga 22, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii de Doctorat
(Ciclul III), reprezentată legal prin Rector, dl. Manolachi Veaceslav, prof.univ.dr.hab. în
ştiinţe pedagogice,
2. Dl./Dna______________________________________, posesor/posesoare a buletinului
de identitate seria_________nr.____________________IDNP______________________
înmatriculat/ă la data de ____________________________în calitate de student-doctorand
(ă) al/a USEFS la forma de studii (cu frecvenţă/ frecvenţă redusă)____________________
la specialitatea_____________ profilul_________________________.
3. Școala doctorală a USEFS (în continuare ŞDUSEFS), reprezentată prin director, dr.
conf./prof. univ._________________________________________.
4. Dl/dna prof. univ./conf. univ., dr.hab./dr. ______________________________________
în calitate de conducător de doctorat al doctorandului/ ei______________________________.

2. Obiectul contractului
2.1. Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice programului de studii
universitare de doctorat în domeniul ________________________________.
2.2. Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale a
USEFS sub coordonarea prof. univ./conf.univ. dr. /dr.hab., în calitate de conducător de
doctorat şi cuprinde două componente:
a) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, care constă în
participarea la cursurile stabilite conform planului de învăţământ al ŞDUSEFS;
b) programul individual de cercetare științifică, desfășurat sub îndrumarea
conducătorului de doctorat în cadrul unor echipe/colective de cercetare, inclusiv
participarea studentului -doctorand în unul sau mai multe proiecte ştiinţifice.
2.3. Limba în care se redactează teza de doctorat este: limba română / o limbă de circulaţie
internaţională_______________________________ , iar limba în care se susţine teza de
doctorat
este
limba
română
/
o
limbă
de
circulaţie
internaţională
________________________________.
3. Durata contractului
3.1. Durata contractului este determinată şi corespunde cu cea a programului de doctorat ,
respectiv este de 3 ani/4 ani.
3.2. Termenul de finalizare a tezei de doctorat este ____________________________.
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3.3. Pentru motive temeinice, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor de doctorat (cap.3, secţ.2 art.4, al.3), durata programului de doctorat
poate fi prelungită cu o perioadă de 1-2 ani, cu aprobarea cu aprobarea Consiliului ştiinţific al
USEFS, la propunerea conducătorului de doctorat avizată de Consiliul Şcolii doctorale şi în
regim cu taxă.
3.4. (1)Studiile de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat (cap.3, secţ.2 art.4,
al.4), pe durate de timp care, cumulate, nu depăşesc 2 ani. Durata studiilor se prelungeşte cu
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
(2) Studiile superioare de doctorat pot fi întrerupte, la solicitarea studentului - doctorand din
motive temeinice: concediu de maternitate/paternitate, concediu pentru creşterea copilului, concediu
medical şi situaţii de forţă majoră.
3.5. Prelungirea prevăzută la pct.3.3, respectiv întreruperea prevăzută la pct.3.4 fac obiectul unor
acte adiţionale la prezentul contract de studii universitare de doctorat.
3.6. În cazul în care doctorandul nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit la pct.3.2 şi în
eventualele acte adiţionale la acesta, mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani
pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând de drept la
exmatricularea sa.
3.7. În perioada de graţie prevăzută la pct.3.6 studentul - doctorand nu poate beneficia de bursă
de doctorat acordată din granturile doctorale.
3.8.În cazul finalizării studiilor de doctorat fără susţinerea publică a tezei, ŞDUSEFS care a
înmatriculat studentul-doctorand eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor
superioare de doctorat în domeniul respectiv.
4.Condiţiile financiare şi modalităţile de plată ale contractului
4.1. Studentul-doctorand este înmatriculat pe un loc fără taxă cu finanţare dintr-un grant
doctoral / pe un loc cu taxă.
4.2. Cuantumul lunar al grantului doctoral este de__________________ lei, iar cuantumul taxei
de studiu pentru anul universitar ______________ este de ___________________________lei.
4.3. Cuantumul taxei de studiu se stabileşte anual de către Consiliul de dezvoltare strategică
instituţională al USEFS.
4.4. Taxa anuală poate fi plătită în două tranşe, după cum urmează: tranşa I de 50% până la 30
noiembrie; tranşa a II-a de 50% până la 30 martie.
4.6. În cazul depăşirii termenelor prevăzute la pct.4.4, doctorandul va plăti Universităţii o
penalitate în cuantum de 0,1 % din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere, iar după o
întârziere mai mare de 3 luni va fi exmatriculat.
4.7. Achitarea taxei de studii se efectuează în avans de către studentul – doctorand pentru fiecare
an de studii sau pentru întreaga perioadă de instruire la începutul primului an de studii,
nemijlocit prin numerar în casieria Universităţii ori prin virament în contul de decontare a
acesteia.
4.8. În cazul modificării costului studiilor de doctorat, Universitatea va anunţa studentul –
doctorand până la 15 septembrie, precedent anului de studii.
4.9.Neachitarea în termen a texei de studii atrage exmatricularea studentului – doctorand.
5. Programul şi teza de doctorat
5.1. Programul studiilor doctorat se organizează şi se desfăşoară în Universitatea de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
de doctorat, ce completează cu prevederi specifice Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.
152 din 17 iulie 2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1007/ 10.12.2014.
5.2.Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale
a universităţii.
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5.3.Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu
conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare, respectând structura-cadru şi limitările
impuse de regulamentul şcolii doctorale a universităţii.
5.4.Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand, în
consultare cu conducătorul de doctorat, până în momentul finalizării acesteia în vederea
susţinerii publice.
5.5. Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice
mateial preluat.
5.6 Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi
informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.
5.7 Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de
calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalitătii conţinutului, potrivit
prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat.
5.8 Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în
conformitate cu prevederile legii.
5.9 Valorificarea dreptului de autor asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul
programului de studii superioare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile
legislaţiei în domeniu.
5.10 Studiile superioare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de
doctorat în faţa Comisiei de doctorat. Susţinerea publică poate avea loc numai după ce
conducătorul de doctorat şi Comisia de îndrumare şi-au exprimat acordul.
6. Drepturile şi obligaţiile părţilor
6.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare referitoare la
studiile superioare de doctorat şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de
studii de doctorat în cadrul USEFS, a Regulamentului ŞDUSEFS.
6.1.1.Drepturile universităţii şi ale ŞDUSEFS sunt următoarele:

a) să stabilească obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi;
b) să verifice respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare;
c) să verifice respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
d) să urmărească modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle ce
decurg prin dobândirea calităţii de doctorand şi prin cele prevăzute în Programul de studii
superioare de doctorat şi să ia măsuri în cazul neîndeplinirii acestora;
e) să stabilească cuantumul şi termenele de achitare a taxelor de studii;
f) să verifice respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat;
6.1.2.Obligaţiile universităţii şi ale ŞDUSEFS sunt următoarele:
a) să asigure condiţiile organizatorice şi tehnice adecvate studiului şi cercetării;
b) să asigure prin intermediul ŞDUSEFS instruirea doctoranzilor;
c) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului,
conform legislaţiei;
d) să monitorizeze şi să evalueze doctorandul pe durata programului de pregătire bazat pe studii
superioare avansate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului, conform legii.
6.1.3.Drepturile conducătorului de doctorat includ:
a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;
b) dreptul 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 respectând interesele
profesionale ale studenţilor-doctoranzi;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat;
d) dreptul la evaluare internă şi externă imparţiale, conforme 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;
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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 a universităţii 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 în urma procesului de admitere;
j) dreptul de a solicita Şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare
poziţie vacantă de student-doctorand aflată sub îndrumarea sa;
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii
avansate, la care studentul trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi
a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III).
6.1.4. Obligaţiile conducătorului de doctorat:
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.
6.1.5. Studenţii-doctoranzi au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi ale
comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din
cadrul instituţiei atunci când sunt puse în discuţie teme relevante pentru studiile sale 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
ale universităţii pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile, seminarele şi laboratoarele de orice nivel organizate de universitate,
consorţiu sau parteneriat, după caz;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul universităţii sau din cadrul unor organizaţii
din sfera cercetării şi inovării care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu USEFS;
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, seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de
specializare în care şi-a ales teza de doctorat şi altele asemenea;
i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală a universităţii
sau/şi de USEFS;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale;
k) să opteze pentru doctorat în regim de cotutelă cu alte instituţii, în cazul obţinerii unui acord de
cotutelă semnat de părţile implicate, conform legii;
l) să beneficieze, la cerere şi cu aprobarea conducerii USEFS, de întreruperea/ prelungirea
programului de doctorat, precum şi de alte modificări posibile pe durata studiilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
m) să solicite conform legii şi a regulamentului instituţional schimbarea conducătorului de doctorat;
n) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul ştiinţific în care s-a calificat, în condiţiile
legii;
o) să beneficieze de bursa individuală de doctorat în cuantum de __________________,
în cazul studentului – doctorand cu bursă;
p) să poată desfăşura activităţi didactice în limita a ___________ore/săptămână, în condiţiile
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III.
6.1.6.Studenţii-doctoranzi au următoarele obligaţii:
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să-şi 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;
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c) să fie în legătura permanentă cu conducătorul de doctorat şi cu şcoala doctorală a universităţii;
d) să respecte etica şi disciplina academică stabilită în USEFS;
e) să prezinte rapoarte de cercetare conform planului individual de pregătire;
f) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte
ori i se solicită;
g) să achite taxa de studii stabilită la pct.4.4 din prezentul contract ;
h)
taxa semestrială achitată nu se restituie în cazul retragerii studentului – doctorand de la studii,
a exmatriculării sau a transferului la alte instituţii;
i)
alte obligaţii ce decurg din regulamentele instituţionale aprobate de Senatul Universităţii.

7. Responsabilitatea materială şi încetarea contractului
7.1. Pentru neîndeplinirea corespunzătoare a condiţiilor prezentului contract părţile poartă
răspunderea materială conform legislaţiei în vigoare în Republica Moldova.
7.2. Prezentul contract poate fi reziliat sau modificat (prin întocmirea unui act adiţional, care
devine parte integrantă a prezentului contract), în următoarele cazuri:
a) în cazul nerespectării de către una din părţi a condiţiilor contractuale;
b) în condiţii de imposibilitate de realizare a contractului;
c) în alte cazuri acceptate de părţile contractante şi prevăzute de legislaţie.
7.3. Prezentul contract încetează tacit:
a) la finalizarea studiilor;
b) la data rezultată din declararea perioadei de doctorat cu întreruperile/prelungirile aprobate;
c) la data aprobării eventualei cereri de retragere din Programul de studii superioare de
doctorat de către conducerea USEFS;
d) la data exmatriculării studentului – doctorand, pentru depşirea perioadei prevăzute în
prezentul contract, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat sau
în cazul nerespectării obligaţiilor şi condiţiilor contractual. Studentul – doctorand
exmatriculat pierde statutul de student – doctorand, iar dacă a fost bursier, atunci pierde în
mod automat şi drepturile la bursa individual de studii.
7.4.. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind realizarea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
7.5. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente din Republica Moldova.
8. Dispoziţii finale
8 .1. Prevederile prezentului contract de studii superioare de doctorat se completează cu
dispoziţiile Hotărîrea Guvernului nr. 1007/ 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Regulamentelor
instituţionale cu privire la Şcoala Doctorală a universităţii şi a celui cu privire la organizarea
şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, aprobate de Senatul USEFS, deciziile
Senatului privind taxele anuale pentru studii de doctorat în instituţia de profil.
8.2. Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
parte.

UNIVERSITATEA DE STAT
DE EDUCAŢIE
Numele şi
prenumele_________________________
FIZICĂ ŞI SPORT
________________________________________
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Student - doctorand

Rector

Prof.univ.dr.hab.,
Veaceslav MANOLACHI
ŞCOALA DOCTORALĂ
Director,
Conf.univ.dr.,
Valeriu JURAT

Conducător de doctorat
Dl/dna prof. univ./conf. univ., dr.hab./dr
_________________________________
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