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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130  Arad, B-dul Revolutiei nr. 77,   P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

Contract de Studii Universitare de Doctorat 
Nr. _________ din_________ 

 

I. PARTENERII 

 

1.1. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în Arad, str. B-dul Revoluției, nr. 77, 

județul Arad, cod fiscal 3519500, reprezentată de Prof.univ.dr. RAMONA LILE cu funcția de 

Rector, și Prof.univ.dr. FLORENTINA-DANIELA MUNTEANU în calitate de Director al 

Școlii Doctorale Interdisciplinare, 

 

Și 

 

1.2. D-l/D-na_________________________________, cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________, nr.___ ,județul______________,născut(ă) în localitatea_______ 

_______la data de___________________, identificat(ă) cu actul de identitate_____, 

seria_____, nr.___, CNP________________________, înmatriculat(ă) la data 

de___________ în calitate de student-doctorand pe un loc de finanțare cu taxă, la forma cu 

frecvență, în programul de studii universitare de doctorat din domeniul__________________, 

oferit de școala doctorală a Facultății de_________________________, de la Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad, în domeniul de doctorat_________________________. 

 

Și 

 

1.3. Prof. univ. dr.__________________________ în calitate de conducător de doctorat, au 

convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTIVUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectivul contactului îl reprezintă oferirea de către Universitatea „Aurel Vlaicu" din 

Arad de servicii educaționale pentru dobândirea de competențe și abilități specifice 

domeniului de doctorat ales de doctorand, prin furnizarea de către Universitatea „Aurel 

Vlaicu’’ din Arad a: 

 Serviciilor de instruire și evaluare profesională; 

 Serviciilor administrativ-sociale conexe. 

 

III. CADRU LEGAL 

 

3.1. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad își desfășoară activitatea în concordanță cu Legea 

educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, H.G. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de 

doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011, Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat din 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

3.2. Domeniile de doctorat oferite de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad fac parte din 
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domeniile aprobate la nivel național. 

3.3. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad va anunța doctorandul de orice modificare a 

legislației cu incidență în serviciile educaționale oferite prin prezentul contract. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

4.1. Contractul se încheie pe o durata de 3 ani, durata efectuării de către doctorand a studiilor 

universitare conform legii. 

4.2. Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor universitare de doctorat ale studentului-

doctorand și pentru perioada de prelungire/grație a acestor studii, perioadă aprobată în 

conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat din Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad și ale Codului studiilor universitare de 

doctorat (H.G. nr. 681/2011), se încheie câte un act adițional la prezentul contract. 

 

V. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR 
 

5.1. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad are următoarele drepturi și obligații: 

a) Universitatea în calitate de operator de date, are dreptul de a folosi datele cu caracter 

personal, în vederea desfășurării procesului de învățământ, a activităților de management 

universitar și a activităților suport ce stau la baza acestuia; 

b) să presteze servicii educaționale de cea mai bună calitate care să-i asigure doctorandului 

competențele și abilitățile cerute de piața muncii; 

c) să asigure baza materială a desfășurării activităților educaționale constând în săli de curs, 

laboratoare, săli de seminar; 

d) să asigure condiții adecvate de studiu, prin punerea la dispoziția doctorandului a serviciilor 

universității: bibliotecă, serviciul social și accesul la mijloacele de comunicare (internet); 

e) să asigure și să urmărească parcurgerea programului de pregătire, conform Regulamentului 

Școlii Doctorale; 

f) să asigure condițiile de comunicare și transparență în ofertele destinate studenților; 

g) să aprobe prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat; 

h) să decidă exmatricularea studentului doctorand, la propunerea conducătorului de doctorat, 

în condițiile stabilite de regulamentul Școlii Doctorale; 

i) să ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii universitare; 

j) să asigure stimulente și ajutoare în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele 

universității; 

5.2. Doctorandul se obligă: 

a) să plătească taxa anuală stabilită prin Hotărârea Senatului Universității „Aurel Vlaicu" din 

Arad; 

b) să finalizeze programul de studii (teza, programul de pregătire universitară avansată și 

programul de publicare) în termenul de (3) trei ani; 

c) să respecte reglementările naționale și interne ale Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 

având un comportament adecvat calității de doctorand la Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

d) să desfășoare o activitate continuă de educație și cercetare, pentru a-și asigura o pregătire 

profesională corespunzătoare statutului de doctorand; 

e) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat ori de câte ori i se solicită; 

f) să protejeze împotriva distrugerii baza materială aparținând universității; 

g) pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la 

transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului 

calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în 

vigoare să fie de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student 

înmatriculat. 

h) să solicite în scris către secretariatul școlii doctorale, până cel târziu la data de 10 

septembrie, orice intenție de întrerupere a studiilor sau exmatriculare la cerere. În cazul în 
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care nu face nici o solicitare în acest sens se consideră un acord tacit de continuare a studiilor, 

ceea ce îl obligă să își respecte în continuare obligațiile contractuale și să se prezinte pentru a-

și achita taxa de școlarizare, dacă este pe loc cu taxă de școlarizare și să-și semneze Actul 

adițional la contractul de studii. 

5.3. Doctorandul are dreptul: 

a) să desfășoare activități didactice în condițiile prevăzute de regulament; 

b) să schimbe conducătorul științific în condițiile prevăzute de regulament; 

c) să solicite întreruperea/prelungirea studiilor universitare de doctorat, schimbarea temei 

tezei de doctorat și schimbarea conducătorului de doctorat, conform prevederilor legale și cu 

aprobarea Senatului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

5.4. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi și obligații: 

a) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului  

de studii universitare de doctorat; 

b) dreptul de a propune comisia de doctorat; 

c) dreptul de a solicita Școlii Doctorale întreruperea relației de îndrumare cu un doctorand; 

d) dreptul de a solicita Școlii Doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru  

fiecare poziție de doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 

e) are obligația să asigure îndrumarea științifică, deontologică și profesională a studenților  

doctoranzi; 

f) să propună temele de cercetare; 

g) să efectueze monitorizarea și evaluarea fiecărui student, în vederea obținerii titlului de  

doctor; 

Alte drepturi și obligații ale părților semnatare decurg din legislația în vigoare, din Carta 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor 

universitare de doctorat din Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad. 

 

VI. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DOCTORANZILOR 

 

1. Parcurgerea și finalizarea cu calificativul „foarte bine” a programului de pregătire 

universitară avansată; 

2. Parcurgerea și finalizarea cu calificativul „foarte bine” a modulelor de formare pentru 

dezvoltarea unor competențe generale; 

3. Participarea la sesiunile de informare și sensibilizare pe tematici specifice; 

4. Lucrări științifice prezentate și publicate la conferințe/simpozioane de prestigiu: minim 6; 

5. Lucrări științifice publicate în publicații de prestigiu: minim 2; 

6. Rapoarte de cercetare validate: minim 3; 

7.Teze de doctorat susținute: 1. 

8. Studiile doctorale se finalizează cu susținerea tezei de doctorat care trebuie să satisfacă 

condițiile științifice și de publicații prevăzute de Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

5.110/2018 privind aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor, 

Anexa 1 și de regulamentul școlii doctorale de ____________________________ la 

momentul înscrierii la studii (respectiv la semnarea contractului de studii), în condițiile legii. 

9. Numele și prenumele studentului-doctorand, dar și al conducătorului de doctorat sunt 

elemente obligatorii, implicite ale tezei de doctorat. Publicarea tezei de doctorat, conform 

cerințelor legale, se face atât cu numele și prenumele studentului-doctorand, dar și al 

conducătorului de doctorat. 

10. În baza art. 168 alin (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului 

studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 din 

Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și 

ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în contextul 

publicării tezelor de doctorat, aceasta se poate realiza în termenul art. 6 alin. (1) lit. c) din 

RGDP – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
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operatorului – cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se 

opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de 

prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor. 

 

VII. CONDIȚIILE FINANCIARE ALE CONTRACTULUI 

 

7.1. Cuantumul taxei de studii doctorale se stabilește anual de către Senatul Universității 

„Aurel Vlaicu” Arad, pentru studenții admiși în anul 2019, valoarea anuală a taxei este de 

7000 lei. 

7.2. Plata taxei de studii se achită în 3 (trei) rate, după cum urmează: 

- avans/rata I pentru anul I: 50% din taxa anuală de școlarizare în maxim 3 (trei) zile după ce 

au fost declarați admiși; 

- avans/Rata I pentru anii mari: 50% din taxa anuală de școlarizare până la data de 10 

septembrie. 

- rata II: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 februarie; 

- rata III: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 iunie. 

7.3  Taxa admitere doctorat 100 lei. 

7.4. Studenții-doctoranzi care achită taxa de școlarizare integral până la data de 01 octombrie 

vor beneficia de o reducere de 5 % a acesteia. 

7.5. Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform 

hotărârii Senatului Universității ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad.  

7.6. Cuantumul penalităților de întârziere: 

- cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o 

penalizare în valoare de 2,5 % din suma datorată; 

- cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o 

penalizare în valoare de 5 % din suma datorată; 

- cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o 

penalizare în valoare de 7,5 % din suma datorată; 

- cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10 

% din suma datorată. 

            După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, cei care nu și-au respectat 

obligațiile financiare li se vor trimite notificări de plată. 

7.7. Studenții-doctoranzi care doresc să beneficieze de prelungire/grație a studiilor doctorale 

peste perioada legală de 3 ani trebuie să-și achite taxa de școlarizare anuală stabilită de 

conducerea universității, integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii, înainte de 

semnarea actului adițional la contractul de studii. 

7.8. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de 

stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe 

judecătorești, în următoarele situații: 

a) doctorandul își încheie studiile prin susținerea tezei de doctorat în termen; 

b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere; 

c) la data emiterii de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a deciziei de exmatriculare a 

doctorandului datorită neîncadrării în programul prestabilit pentru studiile doctorale; 

8.2. Sumele încasate de la doctorand nu se restituie. 

 

IX. LITIGII 

 

9.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 
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instanțelor judecătorești competente. 

 

X. ANEXE 

 

10.1. Prezentului contract de studii îi sunt atașate anexele cuprinzând: 

a) Contractul Disciplinelor din Programul de Pregătire Universitară Avansată (P.P.U.A.) - 

document care conține disciplinele contractate în cadrul P.P.U.A. și numărul de credite 

aferente fiecărei discipline. 

b) Documentele înscrise în Procedura pentru evaluarea doctoranzilor. 

 

XI. CLAUZE FINALE 

 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între parteneri. 

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voința părților. 

11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, astăzi________________, fiind semnat de: 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD  BENEFICIAR,  

                 

                Rector,  Doctorand 

 Prof.univ.dr. Ramona LILE  

  

 

  Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare, 

Prof.univ.dr.habil. Florentina-Daniela Munteanu 

 

 

Conducător științific, 

 

   

 

 Contabil șef, 

 Ec. Mirela Valea 

 

 

 

 Viza juridică, 
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ANEXĂ 

CONSIMȚĂMÂNT 

 

Subsemnatul/a ______________________________________________________________ 

în calitate de student doctorand consimt, în mod expres, ca Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, B-dul. Revoluției nr. 77, cod fiscal 3519500, reprezentată prin Rector prof.univ.dr. 

Ramona Lile, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal (poze, filme, date 

medicale, genetice, copie carte de identitate, copie pașaport etc.) în scopul desfășurării procesului de 

învățământ, precum și comunicarea acestora către alte instituții abilitate. 

 Menționez că sunt de acord în mod expres cu stocarea acestor date în arhiva 

Universității ”Aurel Vlaicu” Arad. 

 

 Subsemnatul/a ............................................................................................................................., 
student doctorand în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a UAV consimt, în mod expres, ca 

UNIVERSITATEA ”AUREL VLAICU” ARAD, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluției nr. 77, cod 

fiscal 3519500, reprezentată prin Rector prof.univ.dr. Ramona Lile, să colecteze și să prelucreze 
datele mele cu caracter personal (nume, adresă de email și număr de telefon, etc.) în scopul încheierii 

și derulării contractului de studii dintre mine și universitate. 

 

 Menționez că sunt de acord în mod expres ca destinatarii datelor mele cu caracter personal să 
fie angajații universității, Serviciului economico-financiar, studenții (în ceea ce privește numele, 

adresa de email și numărul de telefon), precum și autoritățile statului și că sunt de acord cu stocarea 

acestor date în arhiva Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  Data       Semnătura 

 


