
Anexa 2 

ACADEMIA MILITARĂ A FORȚELOR ARMATE 

 „ALEXANDRU CEL BUN” 

CONTRACT DE STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

Nr. 

„___________” 20                                                        mun. Chişinău 

I. PĂRŢILE 

I.1 Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, numită în continuare „AMFA”, 

în persoana rectorului, MIHAIL BUCLIȘ, şi ________________________________________ 

                                                                                                  (numele și prenumele) 

I.2. Numit(ă) în continuare „Student doctorand”, în baza Codului educaţiei al Republicii 

Moldova nr.152 din 17 iulie 2014; Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 12 decembrie 2014; 

Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de 

Credite de Studii, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.726 din 20 septembrie 2010; 

Cărții universitare a AMFA; Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor superioare 

de doctorat, ciclul III din cadrul Școlii doctorale AMFA; Codului de Etică Universitară al AMFA 

au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor condiţii: 

I.2 În conformitate cu prezentul contract, AMFA va înmatricula Studentul doctorand la studiile  

superioare de doctorat ciclul III la programul de doctorat________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

profilul de doctorat______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

forma de studii_________________________________________________________________ 

durata instruirii_________________________________________________________________ 

termenul de finalizare a tezei de doctorat_____________________________________________ 

limba de instruire_______________________________________________________________ 

la Școala doctorală______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

sub îndrumarea conducătorului de doctorat prof. univ., dr./dr. hab.________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

cu tema_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



conform Ordinului de înmatriculare nr. ________ din data de ________________ 20___, 

iar doctorandul va urma activităţile stabilite în programul de studii avansate şi de cercetare 

ştiinţifică sub autoritatea AMFA şi a Şcolii doctorale AMFA. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1 Prezentul contract are ca obiectiv derularea activităţilor de studii superioare de doctorat 

ciclul III, reglementând raporturile dintre AMFA, studentul doctorand, Şcoala doctorală şi 

conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor şi obligaţiunilor părţilor semnatare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

III. DREPTURILE PĂRŢILOR 

a) Studentul doctorand are dreptul: 

III.1 să utilizeze baza materială, didactică şi experimentală a instituţiei, să efectueze cercetări 

ştiinţifice, să participe la conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale. Să 

folosească laboratoarele, sălile de curs şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte 

mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea profesională, precum şi pentru 

activităţile culturale şi sportive; 

III.2 să folosească facilităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei; 

III.3 să participe la prezentarea rapoartelor ce urmează a le susţine în conformitate cu legislaţia 

în vigoare şi a Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III din cadrul Școlii doctorale AMFA (în continuare Regulament); 

III.4 să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare dezvoltare 

din cadrul instituţiei atunci cînd sînt în discuţie teme relevante pentru studiile sale de doctorat; 

III.5 să participe la conferinţe ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări ce ţin de activitatea de 

cercetare; 

III.6 să folosească poşta electronică şi Internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire şi 

cu alte probleme ale procesului de învăţământ; 

III.7 să desfăşoare activităţi didactice prin cumul în limita a 0,25 normă didactică; cuantumul 

activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăşoare şi perioada în 

care se desfăşoară acestea, pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă; 

III.8 să beneficieze de compensaţii în condiţii nocive de muncă, stabilite în conformitate cu 

actele normative pentru cercetătorii ştiinţifici din acest domeniu; 

III.9 să beneficieze de bursă din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă (pentru 

doctoranzii de la învăţământul la zi finanţaţi din bugetul de stat) în sumă de 

__________________lei; 

III.10 să beneficieze anual de vacanţă cu o durată de 30 de zile calendaristice (pentru doctoranzii 

de la învăţământul la zi ); 



III.11 să beneficieze de includerea anilor de studii la doctorat în vechimea de muncă 

ştiinţifică/ştiinţifico-didactică precum şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuțiilor 

de asigurări sociale și medicale obligatorii de stat; 

III.12 să beneficieze de concediu academice şi de maternitate în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

III.13 cu avizul conducătorului de doctorat şi aprobarea conducerii AMFA să întrerupă 

programul de cercetare ştiinţifică, pe motive temeinice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în 

vigoare şi a Regulamentului. Pe perioada întreruperii programului de doctorat prezentul contract 

se suspendă; 

III.14 să activeze în organizaţii sindicale, ştiinţifice ş.a. în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

b) AMFA are dreptul: 

III.15 să dea dispoziţii cu privire la studenții doctoranzi, sub rezerva legalităţii lor; 

III.16 să urmărească modul în care studentul doctorand îşi respectă obligaţiile prevăzute în 

programul de cercetare ştiinţifică; 

III.17 să exmatriculeze studentul doctorand, la propunerea conducătorului de doctorat, în cazul în 

care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de activitate a studentului 

doctorand; 

III.18 să permită, la cererea studentului doctorand repetarea examenului la altă sesiune cu 

condiţia că examenul poate fi repetat doar o singură dată. Dacă nici a doua oară studentul 

doctorand nu este promovat cu notele corespunzătoare, el pierde dreptul de a continua studiile şi 

este exmatriculat; 

III.19 să exmatriculeze studentul doctorand în cazurile: 

• când acesta nu obţine notă de trecere (cel puţin nota 7); 

• de încălcare de disciplină; 

• de neachitare la timp a sumei prevăzute de prezentul Contract (pentru studenții doctoranzi 

înmatriculaţi în bază de taxă); 

• în caz de reziliere a prezentului contract în perioada anului de studii din iniţiativa studentului 

doctorand sau a universităţii din motivele enumerate mai sus, suma achitată pentru studii de către 

doctorand nu se restituie (pentru studenții doctoranzi înmatriculaţi în bază de taxă); 

III.20 să nu-şi asume alte cheltuieli neprevăzute în prezentul Contract. 

IV. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR 

a) Studentul doctorand se obligă: 

IV.1 să respecte prevederile cuprinse în Regulament; 

IV.2 să elaboreze şi să susţină teza de doctor conform legislaţiei în vigoare; 

IV.3 să respecte termenii stabiliți de programul de studii; 



IV.4 să frecventeze activităţile prevăzute pentru studentul-doctorand; 

IV.5 să elaboreze şi să realizeze planul de studii avansate şi programul individual de cercetare 

ştiinţifică; 

IV.6 să prezinte o dată la 12 luni, o prezentare publică a progresului programului său de 

cercetare ştiinţifică organizată în cadrul Şcolii doctorale AMFA; 

IV.7 să prezinte, pe parcursul perioadei de studii 4 rapoarte de cercetare, care includ prezentarea 

rezultatelor intermediare ale programului de cercetare ştiinţifică 

IV.8 să respecte disciplina de studii şi de comportament stabilită în actele normative ale 

sistemului educaţional universitar, să respecte regulamentele AMFA, hotărârile şi ordinele 

conducerii AMFA; 

IV.9 să aibă o ţinută şi un comportament decent atât în AMFA, cât şi în afara ei;  

IV.10 să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în AMFA; 

IV.11 să achite taxa pentru studii la începutul fiecărui an în suma stabilită în prezentul contract 

(pentru studenții doctoranzi înmatriculaţi în bază de taxă).  

b) AMFA se obligă: 

IV.12 să înmatriculeze la studii studentul doctorand conform Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1007 din 12 decembrie 2014; şi Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor superioare 

de doctorat, ciclul III din cadrul Școlii doctorale AMFA;  

IV.13 să creeze condiţiile necesare studentului doctorand pentru executarea activităţilor 

prevăzute în planurile de studii şi cercetare în conformitate cu posibilităţile AMFA; 

IV.14 să pună la dispoziţia studentului doctorand, în dependenţă de necesitate, accesul la 

laboratoarele de cercetare, sălile de curs şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte 

mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea ştiinţifică şi profesională, 

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive; 

IV.15 să promoveze studentul doctorand la anul următor de studii după realizarea şi însuşirea 

completă de către doctorand a activităţilor prevăzute de planul individual de studii pentru anul 

respectiv; 

IV.16 să recunoască vechimea în muncă, pentru studenții doctoranzi care obţin bursă, alte  

drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţi didactice 

prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii, pentru care va fi remunerat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

IV.17 să asigure studentul doctorand, în caz de necesitate, cu cămin în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova şi actele normative ale AMFA, reieşind din nivelul reuşitei la studii şi din 



posibilităţile AMFA. În caz de reziliere a Contractului, studentul doctorand pierde dreptul de 

cazare în cămin;  

IV.18 să elibereze studentul doctorand, după finalizarea studiilor de doctorat, un certificat 

conform modelului stabilit de Consiliul Științific. Concomitent, AMFA va elibera diploma de 

masterat sau de licenţă, alte documente de studii depuse la înmatriculare şi în procesul de studii. 

c) Şcoala doctorală AMFA se obligă: 

IV.19 să efectueze instruirea studentul doctorand în cadrul programului de studii avansate 

conform cerinţelor standardelor naţionale de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice, planurilor şi programelor de studii superioare de doctorat ciclul III AMFA; 

IV.20 să organizeze, în timpul rezervat studiilor,activitățile conform condiţiilor şi termenelor 

stipulate în regulamentele indicate în p. III. 1. al acestui contact; 

IV.21 să monitorizeze şi să evalueze studentul doctorand pe durata programului de studii şi de 

cercetare ştiinţifică; 

IV.22 să asigure informarea în permanenţă a studenților doctoranzi cu noile reglementări legale; 

IV.23 să asigure condiţiile de comunicare şi transparenţă în ofertele destinate studentul 

doctorand; 

IV.24 să contribuie la obţinerea vizelor de intrare-ieşire în conformitate cu ordinea stabilită de 

legislaţie; 

IV.25 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului doctorand. 

d) Conducătorul de doctorat se obligă: 

IV.26 să desfăşoare activitatea de conducere a studentul doctorand în scopul realizării în bune 

condiţii a studiilor superioare de doctorat; 

IV.27 să asiste Studentul doctorand la elaborarea Planului individual de studii şi cercetare; 

IV.28 să urmărească permanent modul în care studentul doctorand îşi îndeplineşte activităţile din 

cadrul studiilor de doctorat; 

IV.29 să coordoneze şi să îndrume activitatea de cercetare a studentului doctorand în 

conformitate cu programul de cercetare ştiinţifică aprobat; 

IV.30 să asiste studentul doctorand în elaborarea şi prezentarea referatelor anuale intermediare; 

IV.31 să evalueze anual studentul doctorand pe durata programului de studii şi de cercetare 

ştiinţifică. 

V. DISPOZIŢII GENERALE 

V.1 Eventualele litigii între părţile contractante se rezolvă aplicând legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova; 

V.2 AMFA nu face distincţie în organizarea studiilor superioare de doctorat ciclul III între 

doctoranzii admişi cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract; 



V.3 Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de studii 

doctorale impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale; 

V.4 Mărimea taxei anuale pentru studii în bază de contract se indică în acordul anexat 

prezentului contract privind suportarea cheltuielilor pentru efectuarea studiilor (pentru studenții 

doctoranzii înmatriculaţi în bază de contract); 

V.5 Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul Școlii doctorale UTM, durata 

programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani fără finanţare de la bugetul de stat, cu 

aprobarea Consiliului ştiinţific, la propunerea conducătorului de doctorat avizată de Consiliul 

Științific al AMFA şi în limita resurselor financiare disponibile; 

V.6 Contractul intră în vigoare la „”20 şi este valabil până la finalizarea studiilor de doctorat sau 

exmatricularea studentului doctorand; 

V.7 Prezentul contract este întocmit în patru exemplare, pentru fiecare dintre părţi câte un 

exemplar. 

VI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

 

AMFA  

c/f 1006601003500, 

str. Haltei, 23, 

mun. Chişinău, MD-2023 

Studentul doctorand 

_____________________________ 

numele, prenumele 

Buletin de identitate 

_____________________________ 

Codul Personal 

_____________________________ 

CPAS________________________ 

Adresa poștală_________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Tel:___________________________ 

 

 

 

 

 

Comandant (rector) academie  

________________________  M. BUCLIȘ  

                   semnătura 

 „ ____”________________20_____ 

 

LȘ 

Studentul doctorand 

_____________________________ 

                       semnătura 

„____”________________20___ 

Directorul Școlii doctorale 

_____________________________  

            semnătura, nume, prenume 

„ ____”________________20_____ 

Conducătorul de doctorat 

________________________ 

_____ semnătura, nume, prenume 

„ ____”________________20___ 

 



 

Anexa nr._____ 

La contractul de studii 

nr.____________________ 

A C O R D 

Privind suportarea cheltuielilor pentru efectuarea studiilor conform contractului nr.___________ 

din _____  ______________20____ 

Dl (dna)_______________________________________________________________________ 

numele, prenumele studentului 

şi Academia Militară a Forțelor Armate, pornind de la Hotărîrea Senatului nr. ______ din 

____________ privind aprobarea taxei de studii pentru anul de studii ______________, şi în 

baza ordinului rectorului nr. _____ din ____________, au semnat prezentul Acord privind 

cheltuielile pentru instruire stabilite pentru anul de studii ____________: 

Anul universitar 20____/20____ Forma de studii_________________ 

Ciclul __________________ 

Forma de finanţare _____________ 

Denumirea programului de studii 

Suma anuală a cheltuielilor pentru studii lei:  

TOTAL 

Comandant (rector) academie _____________________________ M. BUCLIȘ  

                                                                                  semnătura 

 „ ____”________________20_____ 

LȘ 

Studentul doctorand                 _____________________________ 

                                                                    semnătura 

„ ____”________________20___ 

 


