MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE
EUROPENE „CONSTANTIN STERE"

CONTRACT
DE STUDII UNIVERSITARE, CICLUL III, DOCTORAT
NR. _______
din ,, ___ " ________________20___

mun. CHIŞINĂU

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere" (în continuare USPEE), cu sediul în
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200, reprezentată în persoana Rectorului, conferenţiar universitar, dl Platon
Fruntaşu; directorul Şcolii Doctorale în ştiinţe Economice şi Ecologice, prof. univ., dr. hab., Victoria Ganea şi
doctorandul_____________________________________________(Buletin seria ...., nr........................... , eliberat de of.......
la data de _______________, IDNP_________________________________), înmatriculat la studii doctorale cu
plată în baza ordinului nr. ______din „____"
_____________20___,
la
secţia________________,
profilul
ştiinţific_____________________________________.Tema tezei de doctorat __________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Conducător ştiinţific _______________ ______________________________________________________,
au încheiat prezentul Contract de studii universitare de doctorat.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie instruirea doctorandului ________________________________în cadrul
studiilor doctorale, având la bază reglementările conţinute în Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2015, Hotărârea
Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 cu modificările si completările ulterioare şi se completează cu regulamentele USPEE,
privind studiile universitare de doctorat, alte decizii ale organelor de conducere ale USPEE.
1.2. Obiectul contractului îl constituie reglementarea raporturilor dintre USPEE şi studentul(a)-doctorand(a), beneficiar al
serviciilor educaţionale de doctorat, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în
vigoare, regulamentele USPEE/Şcolii doctorale în Ştiinţe Economice şi Ecologice, hotărârile Senatului USPEE.
1.3. Durata studiilor, disciplinele şi numărul de credite transferabile este stipulat în planul de studii doctorale.
1.4. acordă, după finalizarea cu succes a studiilor de doctorat, certificat de absolvire a studiilor de doctorat.
1.5. După susţinerea tezei de doctorat, beneficiarului i se conferă titlul de doctor (în domeniul respectiv) cu eliberarea
diplomei de doctor.
1.6. Doctorandul va urma activităţile stabilite în programul de studii avansate şi de cercetare ştiinţifică sub autoritatea
USPEE.
II. DREPTURILE PĂRŢILOR
2.1. Doctorandul are dreptul:
- să utilizeze baza materială, didactică şi experimentală a USPEE;
- să participe la conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale;
- să prezinte rapoarte ştiinţifice în cadrul şedinţelor de catedră şi consiliilor ştiinţifice;
- să folosească reţelele informaţionale şi Internet ale USPEE în legătură cu activitatea de cercetare şi didactică;
- să desfăşoare activităţi didactice prin cumul;
- să beneficieze de delegări, dacă acestea sunt prevăzute în programul de activitate, cu asumarea cheltuielilor pe cont
propriu;
- să beneficieze de concediu academic şi de maternitate, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în vigoare;
- să întrerupă programul de cercetare ştiinţifică, pe motive întemeiate, cu respectarea prevederilor legislaţiei Republicii
Moldova în vigoare, avizul conducătorului ştiinţific şi aprobarea conducerii USPEE;
- să activeze în organizaţii sindicale, ştiinţifice etc. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare;
- să fie restabilit la studii pe parcursul a cel mult cinci ani, în cazul exmatriculării până la expirarea doctoratului din alte
motive decât cele ale neatestării.
2.2. USPEE are dreptul:
- să pună în acţiune dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoralului şi postdoctoratului;
- să încaseze taxa pentru studii doctorale şi postdoctorale;
- să elaboreze regulamente interne de activitate în cadrul doctoratului şi postdoctoratului, care sunt în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova în vigoare;
- să emită dispoziţii cu privire la doctoranzi respectându-se legalitatea acestora;
- să solicite doctorandului îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin conform planului individual de studii prin doctorat
şi programelor aprobate pentru studii doctorale;
- să monitorizeze realizarea de către doctorand a activităţilor prevăzute de programul de pregătire generală avansată;

- să exmatriculeze doctorandul, la propunerea conducătorului de doctorat, în cazul în care se constată neîndeplinirea
obligaţiunilor prevăzute în programul de cercetare al doctorandului ori de neachitare la timp a taxei pentru doctorat;
- să rezilieze unilateral Contractul pentru lipse nemotivate ale doctorandului ce depăşesc 20% din numărul total de ore de
curs, precum şi pentru nerespectarea de către doctorand a prevederilor prezentului Contract, regulamentelor USPEE,
normelor de disciplină şi etică universitară;
- să întrerupă, în baza deciziei Senatului USPEE, remunerarea conducătorului de doctorat;
- să ofere doctorandului stimulente în condiţiile prevăzute de legislaţie.
III. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
3.1.
Doctorandul se obligă:
- Să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin
Hotarîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, Regulamentelor interne şi Dispoziţiilor USPEE;
- Să respecte Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Doctorale în Ştiinţe Economice şi Ecologice şi alte
reglementări;
- Să participe la activitatea ştiinţifică şi să publice minimumul necesar de articole ştiinţifice, în reviste de specialitate
necesare aprobării rezultatelor ştiinţifice obţinute;
- Să respecte graficul de elaborare a referatelor ştiinţifice şi a tezei de doctorat, prevăzut pentru perioada de 3 ani (4 ani
la studii cu frecvenţă redusă), după cum urmează:

frecventarea cursurilor şi susţinerea examenelor în cadrul Programului de pregătire universitară avansată
(anul I);

elaborarea şi susţinerea primului referat ştiinţific – anul I (anul II f/r);

susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică – anul I (anul II f/r);

colectarea, prelucrarea şi analiza datelor colectate la tema tezei – anul II (anul II-III f/r);

elaborarea şi susţinerea a două referate ştiinţifice – anul II (anul III f/r);

scrierea şi redactarea conţinutului tezei – anul III (anul IV f/r);

prezentarea tezei de doctorat la catedră – anul III (anul IV f/r).
- Să prezinte conducătorului de doctorat rapoarte trimestriale de activitate necesare aprobării rezultatelor ştiinţifice;
- Să manifeste, pe parcursul studiilor, o prezenţă efectivă la activităţile de cercetare;
- Să respecte dreptul de proprietate intelectuală a terţilor;
- Să redacteze şi să susţină teza în limba română;
- Să informeze Şcoala doctorală, pe parcursul a trei ani după absolvirea studiilor de doctorat, referitor la inserţia sa
pe piaţa muncii.
3.2.
USPEE se obligă:
- să creeze condiţii necesare doctorandului pentru realizarea activităţilor prevăzute în planul de studii prin doctorat;
 sa elaboreze planurile de învăţământ în conformitate cu obiectivele programelor de studii, astfel încât să asigure o
pregătire profesională în corespundere cu standardele educaţionale în vigoare;
 să ssigure înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs în limita locurilor disponibil şi în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute pentru fiecare specialitate;
 să aprobe fiecărui student-doctorand un conducător sau conducători de doctorat (în cazul cotutelei);
 să asigure condiţii adecvate desfăşurării programului de studii doctorale;
 să stabilească condiţiile de înmatriculare, cercetare, întrerupere a studiilor, exmatriculare sau restabilire la studii a
studentului-doctorand;
 să asigure acces la baza materială, logistică şi didactico-informaţională a USPEE;
 să urmărească modul în care studentul-doctorand îşi respectă toate îndatoririle asumate prin prezentul contract;
 să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului-doctorand, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 sa asigure transparenţa privind ofertele destinate studenţilor-doctoranzi;
 să monitorizeze procesul de atestare a studenților-doctoranzi;
 să promoveze doctorandul în anul următor de studii după realizarea completă a tuturor activităţilor planificate în
planul individual de studii pentru anul respectiv;
 să elibereze doctorandului certificate de studii solicitate;
 să restabilească la studii, până la expirarea termenului stabilit pentru îndeplinirea planului de studii (excepție –
exmatricularea pe motiv de neatestare), studenții-doctoranzi exmatriculaţi din motive plauzibile;
 să elibereze studentului-doctorand actele confirmative solicitate;
 să stabilească modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de studii;
 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului.
3.3. Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat.
Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi şi obligaţii:
a. Să coordoneze activitatea studentului-doctorand pe întreaga perioadă de desfăşurare a studiilor doctorale, urmând
finalizarea în termen a programului de pregătire a studentului-doctorand;
b. Să avizeze rapoartele trimestriale ale studentului-doctorand;
c. Să monitorizeze stagiile de pregătire ale studentului-doctorand în străinătate şi să avizeze raportul/rapoartele de stagiu;
d. Să monitorizeze participarea studentului-doctorand la conferinţe, workshop-uri, seminarii ştiinţifice de specialitate etc.;

e. Să coordoneze elaborarea, de către studentul-doctorand, a minimum 5 articole, care abordează subiecte circumscrise temei
tezei de doctorat, dintre care minimum 2 să fie publicate în reviste de specialitate;
f. Să monitorizeze, în comun cu comisia de îndrumare, desfăşurarea activităţii de cercetare a studentului-doctorand prin
atestarea anuală obligatorie;
g. Să prezinte Şcolii doctorale, la finele fiecărui an de studii, raportul privind activităţile de îndrumare şi succesele
înregistrate de studenţii-doctoranzi ghidaţi;
h.Să plaseze pe site-ul Şcolii doctorale lista publicaţiilor şi a obiectelor de proprietate intelectuală.
IV. OBLIGAŢII FINANCIARE
Finanţarea studiilor universitare de doctorat se va face, după cum urmează:
4.1. Studenţii-doctoranzi cu frecvenţă la zi, înmatriculaţi în baza granturilor, sunt asiguraţi cu bursă în mărime de
________________ lei.
4.2. Taxa de studii pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi în bază de contract, cu plată, este stabilită pentru un an de studii
şi este aprobată de Senatul USPEE şi constituie _____________________________________________ lei.
4.3. Excepţiile şi facilităţile sunt stabilite prin hotărâri sau dispoziţii guvernamentale sau ministeriale sau prin Deciyia
Senatului USPEE.
4.4. Taxa de studii se achită anual (integral), pentru fiecare an de studii, până la 1 noiembrie.
4.5. Neachitarea taxei de studii, în termenele stabilite, poate duce la penalizare în mărime de 0,1% din suma neachitată,
pentru fiecare zi de întârziere, suspendarea dreptului de susţinere a testelor şi examenelor sau exmatriculare, fără preaviz.
4.6. Neachitarea la timp, din motive de insolvabilitate a agentului economic nu-l scuteşte pe studentul-doctorand de plata
pentru studii (în cazul achitării taxei de studii de către agentul economic ce l-a delegat la studii).
4.7. Taxa de studii poate fi modificată în funcţie de rata inflaţiei, conjunctură, cheltuielile suplimentare ale instituţiei.
4.8. În cazul exmatriculării studentului-doctorand, pentru nereuşită academică(neatestarea studentului-doctorand), taxa de
studii încasată nu se restituie (indiferent cine a achitat – beneficiarul sau persoana juridică).
4.9. În cazul exmatriculării studentului-doctorand, din motive întemeiate, USPEE restituie taxa de studii încasată, cu reţinerea
sumei proporţional cheltuielilor suportate de instituţie în perioada anterioară exmatriculării:
- 30%, dacă Contractul a fost reziliat până la începerea anului de studii;
- 50%, dacă Contractul a fost reziliat până la expirarea primei luni de studii;
- 70%, dacă Contractul a fost reziliat până la expirarea lunii a doua de studii.
4.10.Taxa de studii nu include cheltuieli pentru cazare şi alte servicii prestate de USPEE contra taxă.
V. ÎNTRERUPEREA STUDIILOR
5.1. Studenţii-doctoranzi au dreptul de a întrerupe studiile, la cerere. În acest caz, studentul-doctorand va depune la
secretariatul şcolii doctorale cererea corespunzătoare.
5.2.Întreruperea studiilor are ca efect suspendarea prezentului contract. După reluarea studiilor, studentul-doctorand trebuie
să satisfacă cerinţele planului de învăţământ corespunzător.
5.3. Întreruperea studiilor nu afectează obligaţia studentului-doctorand de plata taxei de studii scadente până la data depunerii
cererii de întrerupere. În cazul în care studentul-doctorand a plătit taxa de studii integral, în avans, aceasta nu-i poate fi
restituită, dacă dânsul optează pentru întreruperea studiilor.
5.4. Studenţii-doctoranzi reveniţi la studii după întrerupere (suspendarea contractului) nu vor plăti taxa integrală, aferentă
unui an universitar, ci vor plăti doar taxa aferentă recontractării activităţilor nepromovate.
VI. MODIFICAREA/PROLONGAREA/ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE STUDII
6.1. Modificarea prezentului contract se face în scris, prin act adiţional.
6.2. Contractul poate fi prolongat din motive plauzibile: boală, accident, deplasare îndelungată în străinătate, la propunerea
conducătorului de doctorat şi cu aprobarea Consiliului Ştiinţific al , pentru o perioadă de 1-2 ani (fără finanţare de la bugetul
de Stat).
6.3. Contractul poate fi prolongat pentru o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru finalizarea tezei de doctorat.
Depăşirea acestui termen conduce, în mod automat, la exmatriculare. În perioada de graţie, studentul-doctorand nu poate
beneficia de finanţare, iar conducătorul de doctorat nu poate beneficia de indemnizaţia aferentă îndrumării doctorandului.
6.4. Contractul de studii încetează:
a) la finalizarea studiilor;
b) în momentul exmatriculării studentului-doctorand pe motiv de neachitare a taxei scadente;
c) în cazul retragerii la cerere.
6.5. Prezentul contract încetează şi în caz de forţă majoră. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Partea care
o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie,
iar dovada forţei majore se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariţia acesteia. Forţa majoră scuteşte de
răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.

VII. LITIGII
7.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea
ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
7.2. Conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi Şcoala doctorală se mediază de Consiliul Ştiinţific.
7.3. Conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorul de doctorat se mediază de Consiliul Şcolii doctorale, iar în cazul
nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de Consiliul Ştiinţific.
7.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti
competente.
7.5. Prezentul contract va fi interpretat conform legislației Republicii Moldova.
7.6. În situaţii de conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică şi verbală, hărţuire sexuală, privind relaţiile
cu alţi studenţi-doctoranzi sau relaţiile dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat, atât studentul-doctorand, cât şi
conducătorul de doctorat se pot adresa Comisiei de Etică a .
7.7. În apărarea drepturilor sale, studentul-doctorand se poate adresa, prin petiţie, conducerii Şcolii doctorale sau conducerii .
VIII. DISPOZIŢII FINALE
8.1. Prin semnarea prezentului contract, studentul-doctorand îşi asumă responsabilitatea de a lua cunoştinţă de toate
regulamentele, metodologiile, normele de disciplină şi etică universitară şi alte documente cu caracter de normă din cadrul şi
Şcolii doctorale.
8.2. Studentul-doctorand îşi dă acordul cu privire la stocarea şi procesarea datelor cu caracter personal.
8.3. Prezentul contract este întocmit în patru exemplare cu aceeaşi putere juridică, fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar.
IX. ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRŢILOR

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
”Constantin Stere”
Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,200
Nr.de tel./fax: 022749486 c/f 1002600043325
"MOLDINDCONBANK" S.A. Chişinău Filiala „Zorile"
BC MOLDMD2X330
Rectorul USPEE, conferenţiar universitar,
doctor,
L. Ş.

Platon Fruntaşu

____________________________________
Directorul Şcolii Doctorale în Ştiinţe Economice şi
Ecologice,
prof. universitar, dr. hab.
Victoria Ganea
____________________________________
Conducătorul de doctorat
conf. universitar, dr.

____________________________________

Studentul-doctorand
__________________________________
domiciliat(ă) în localitatea:
mun._____________________________
raionul:
satul _____________________________
strada ____________________________
Buletin de Identitate:
Seria_________nr. ___________________
eliberat de oficiul nr. ________
IDNP______________________
________________________
semnatura

