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CONTRACT  DE  STUDII  UNIVERSITARE  DE  DOCTORAT 
 

Nr.                            /01.10.2019 

 
 
 
Capitolul I.  Temeiul juridic  
 
Art. 1.  Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011- Legea Educației 
Naționale, Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, 
cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice 
nr. 6102/2016 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat.  
 
 Capitolul II. Părţile contractului 
  
Art. 2. Prezentul contract se încheie între următoarele părţi : 
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. 
Dionisie Lupu nr. 37, sector 2 în calitate de instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, instituţie 
organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD şi reprezentată prin: 
Rector Acad. Ioanel SINESCU, Director CSUD Prof.univ.dr. Dumitru LUPULIASA și Director 
financiar-contabil Ec. Liviu Marian MATAC.  
 
(2) Dl./Dna. _______________________________________________ , cu domiciliul stabil în 
localitatea _____________________ , str. _________________________ , nr. ____ , bl. ___ , scara ___, 
etaj ___ , ap. ___ , judeţul ___________, e-mail______________________________, telefon nr. 
__________, născut(ă) în localitatea ______________________ la data de __________ , identificat(ă) cu 
actul de identitate ______, seria ___, nr. _________________ ,  
CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, înmatriculat(ă) la data de 01.10.2019 în calitate de student -doctorand al 
IOSUD, pe un loc  

 bugetat   cu bursă 
                fără bursă 

sau 
  cu taxă  

 
 la Facultatea de   Medicină  Medicină Dentară  Farmacie, în domeniul de doctorat Medicină 
Medicină Dentară  Farmacie  
și 

(3) Dl./Dna. Prof. univ. dr. ____________________________________________________, cu 
domiciliul stabil în localitatea _____________________ , str. _________________________ , nr. ____ , 
bl. ___ , scara ___ , etaj ___ , ap. ___ , judeţul __________________________ , născut(ă) în localitatea 
______________________ la data de __________ , identificat(ă) cu actul de identitate ________ , seria 
_____ , nr. _________________ , CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, în calitate de conducător de doctorat al 
studentului-doctorand.  
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Tema de cercetare aleasă este: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat este limba română. 

(4) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, 
persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat, 
conform art. 39 alin. (2) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codul studiilor universitare de doctorat, 
(durata programului de doctorat, în cadrul învățământului superior medical, uman și farmaceutic este, de 
regulă, de 4 ani), calitatea de student-doctorand încetând la acordarea titlului de doctor sau la emiterea 
dispoziţiei de exmatriculare. 

Capitolul III.  Obiectul contractului  
 
Art. 3. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor din programul studiilor universitare de 
doctorat, reglementând raporturile dintre Universitate, studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat, cu 
precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele 
ministrului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, cu hotărârile Consiliul de Studii Universitare de 
Doctorat, a Senatului Universităţii și cu Regulamentul de organizare și desfăşurarea studiilor universitare 
de doctorat denumit în continuare Regulament.  

Capitolul IV.  Durata contractului 
 
Art. 4.  
(1) Prezentul contract se derulează pe întreaga perioadă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat, cu 
începere de la 01.10.2019 - 30.09.2023.  
(2) Dacă studentul-doctorand, indiferent de forma de finanțare taxă/buget, nu reușește să finalizeze teza în 
termenul stabilit de prezentul contract, din motive temeinice, poate solicita o prelungire de la 1 la max. 2 
ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat, caz în care va fi obligat 
să achite taxa pentru anul/anii de prelungire, la valoarea taxei stabilite în anul înmatriculării sale la 
studiile universitare de doctorat. 
(3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin 
regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale 
întreruperilor aprobate, de conducerea Universităţii în conformitate cu Regulamentul şi cu prevederile 
prezentului contract. 
(4) Prelungirea prevăzută la alin. (2), respectiv întreruperea prevăzută la alin. (3) se stabilesc prin acte 
adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 
(5) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de 
studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la 
dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui 
termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. 
(6) În perioada de prelungire/întrerupere/grație, studentul-doctorand nu poate beneficia de bursã de 
doctorat acordatã din granturile doctorale prevãzute la art. 52 din HG nr. 681/2011. 
 
Capitolul V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  
 
 Art. 5.  Drepturile Universităţii:  
  
a) stabileşte condiţiile de şcolarizare, prelungire, întrerupere, exmatriculare sau reînscriere a studentului-
doctorand la studii;  
b) urmăreşte modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile ce decurg din calitatea de student-
doctorand, prevăzute în Regulament, precum şi modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile 
ce decurg din prezentul contract;  
c) sancţionează studentul-doctorand, dacă nu îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate şi nu se 
încadrează în calendarul stabilit prin prezentul contract;  
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d) stabileste frecvenţa si cerinţele minimale ale referatelor ştiinţifice ale studenţilor-doctoranzi; 
e) stabileşte cuantumul şi termenele de achitare a taxelor de şcolarizare pentru studenţii-doctoranzi 
înscriși pe locurile nebugetate. 
 
Art. 6.  Obligaţiile Universităţii:  
 
a) organizează studiile universitare de doctorat;  
b) prestează servicii de instruire a studentului-doctorand;  
c) asigură condiţii organizatorice şi tehnice adecvate de studiu şi cercetare, prin punerea la dispoziţia 
studentului-doctorand a infrastructurii de care dispune Universitatea pentru documentare şi cercetare;  
d) organizează susţinerea publică a tezei de doctorat;  
e) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand, conform legii;  
f) eliberează, la cerere, documentele care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului, conform 
legislaţiei;  
g) monitorizează şi evaluează activitatea studentului-doctorand pe durata studiilor de doctorat;  
h)stimulează publicarea rezultatelor ştiinţifice ale studentului-doctorand în reviste de specialitate. 
 
Art. 7.  Drepturile studentului-doctorand:  
 
a) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul ştiinţific în care a fost înmatriculat ca student-
doctorand, în condiţiile legii;    
b) să fie inclus, cu acordul conducătorului de doctorat, în proiecte de cercetare derulate în Universitate;  
c) să folosească laboratoarele, sălile de cursuri 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;  
d) sã beneficieze de sprijinul, îndrumarea si coordonarea conducãtorului de doctorat, precum si a comisiei 
de îndrumare; 
 e) sã participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare - dezvoltare din cadrul 
IOSUD atunci când sunt în discutie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 
f) sã fie reprezentat în forurile decizionale ale scolii doctorale; 
g) sã se înscrie la cursurile si seminarele organizate de alte scoli doctorale; 
h) sã lucreze împreunã cu echipe de cercetãtori din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unitãti de cercetare 
- dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu IOSUD; 
i) sã beneficieze de mobilitãti nationale sau internationale; 
j) sã beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de 
lucru, şcoli de varã ori iarnã şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a 
ales teza de doctorat; 
k) sã participe la sesiunile de comunicãri stiintifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD; 
 l) sã fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale. 
m) să folosească echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediu 
toxic, conform normelor de protecţie a muncii;  
n) să participe la modulele de pregătire organizate de către Universitate, în cadrul programului de 
pregătire universitară avansată;   
o) întreruperea studiilor de doctorat de către studentul-doctorand poate fi aprobată de către conducerea 
Universităţii în situaţiile următoare :  
 

(1) concedii medicale, atestate de către medici specialişti; 
 (2) concedii prenatale sau postnatale, conform legii; 
 (3) concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului, conform legii; 
 (4) situaţii de forţă majoră. 
 
p) studentul-doctorand are dreptul de a solicita conducerii IOSUD încetarea contractului, printr-o cerere 
de renunţare la Programul de studii doctorale, numai după achitarea debitelor financiare față de 
universitate. 
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Art. 8.  Obligaţiile studentului-doctorand:  
 
a) să desfăşoare activităţile specifice studiilor doctorale, în conformitate cu Regulamentul şi prezentul 
contract; 
b) să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor 
universitare de doctorat; să respecte regulamentele şi regulile din Universitate, având un comportament 
adecvat calităţii de student-doctorand al Universităţii;  
c) sã respecte orarul stabilit împreunã cu conducãtorul de doctorat si sã îsi îndeplineascã obligatiile de 
susţinere a lucrãrilor şi de prezentare a rezultatelor cercetãrii; 
d) sã prezinte rapoarte de activitate conducãtorului de doctorat şi comisiei de îndrumare,anual sau  ori de 
câte ori i se solicitã; 
e) sã fie în legãturã permanentã cu conducãtorul de doctorat; 
f) sã respecte disciplina institutionalã; 
g) să realizeze, în vederea acordării titlului de doctor, următoarele standarde naționale minimale, 
stabilite de Ordinul ministrului educației naționale nr. 5110/17.09.2018 publicat în MO Partea I nr. 
817/24.09.2018: 
 
   Domeniul Medicină 
 

1. Publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a cel puțin trei articole științifice, 
care să conțină rezultate din conținutul tezei, din care: 

  a). cel puțin un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI (Clarivate Analytics) cu FI ≥ 0,5; 
  b). cel puțin două articole să fie indexate în baza de date PubMed.  
 
  Domeniul Medicină Dentară 
 

1. Publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a cel puțin două articole 
științifice,din care: 

  a). cel puțin un articol științific să fie publicat într-o revistă cotată ISI; 
b). cel puțin un articol științific să fie publicat într-o revistă indexată în PubMed.  

 
  Domeniul Farmacie 
 

1. Publicarea rezultatelor din teza de doctorat, în calitate de autor, astfel: 
a). Cel puțin un articol publicat într-o revistă cotată ISI cu FI > 0,5;  
b). Cel puțin două articole publicate în reviste indexate PubMed ori BDI sau un articol publicat într-o 

revistă cotată ISI;  
2. Articolele specificate la pct. 1 lit. a) și b) pot fi de tipul Original Research sau Review, însă 

minimum două articole trebuie să fie de tipul Original Research. 
3.  Pentru toate articolele științifice, doctorandul trebuie să aibă calitatea de autor principal (prim-

autor, autor corespondent, coautor) și la minimum un articol să fie prim-autor. 
 
h) să menționeze afilierea la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe orice 
lucrare realizată în cadrul studiilor doctorale; 
i) să finalizeze studiile doctorale prin susţinerea publică a tezei de doctorat în vederea obținerea titlului de 
doctor; 
j) să presteze activități didactice, în limita de 4-6 ore pe săptămână; 
k) obligația de a-și asuma corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și 
demonstrațiilor exprimate în teză; 
l) obligația de a nu încălca buna conduită în cercetare - dezvoltare; 
m) obligația de a nu plagia rezultatele sau publicațiile altor autori; 
n) obligația de a nu confecționa rezultate, ori de a nu înlocui rezultatele cu date fictive; 
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o) studentul-doctorand este direct răspunzător de respectarea standardelor de calitate sau etică 
profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului; 
p) de a achita taxele de studiu, la termenele si în condițiile reglementate în cuprinsul prezentului contract; 
q) de a anunța, în scris, secretariatul IOSUD cu privire la orice modificare a datelor sale personale și de 
contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc). În situația în care, studentul-doctorand își schimbă datele 
de contact și nu comunică acest lucru secretariatului IOSUD, este pe deplin răspunzător pentru 
consecințele ivite în cazul nerespectării acestei obligații și eventualelor disfuncționalități în comunicarea 
documentelor de interes propriu.  
 
Art. 9.  Drepturile conducătorului de doctorat:  
 
Sunt prevăzute în Regulament, în Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011 şi în alte acte normative specifice 
emise si 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, urmãrind exigentele 
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 internã si externã impartialã, conformã cu metodologia specificã a procesului de 
evaluare; 
e) dreptul de a cunoaste metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internã, cât si în 
evaluarea externã; 
f) dreptul de a cunoaste rezultatele evaluãrii interne şi externe a propriei activitãti; 
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student - doctorand în conditiile în care este pus fãrã 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 vacantã aflatã sub îndrumarea sa şi de a 
propune înmatricularea studentului - doctorand; 
j) dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare pozitie de 
student - doctorand vacantã aflatã sub îndrumarea sa; 
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregãtire bazat pe studii 
universitare avansate la care studentul - doctorand trebuie sã participe; 
l) dreptul de a colabora în forma de cotutelă la realizarea de mobilităţi doctorale şi de cercetare ştiinţifică. 
 
Art. 10.  Obligaţiile conducătorului de doctorat:  
 
a) urmăreşte permanent modul în care studentul-doctorand îşi duce la îndeplinire activităţile din cadrul 
studiilor universitare de doctorat;  
b) sã asigure îndrumarea stiintificã, profesionalã si deontologicã a fiecãrui student - doctorand; 
c) sã propunã temele de cercetare; 
d) sã asigure conditiile si sã stimuleze progresul studentilor - doctoranzi în cercetarea pe care o realizeazã; 
e) sã efectueze monitorizarea si evaluarea obiectivã si riguroasã a fiecãrui student - doctorand; 
f) sã sprijine mobilitatea studentilor - doctoranzi; 
g) sã evite aparitia conflictelor de interese în îndrumarea studentilor – doctoranzi; 
h) depune diligenţele necesare pentru implicarea studentului-doctorand în proiecte de cercetare;  
i) asigură studentului-doctorand îndrumare de specialitate pe parcursul studiilor universitare de doctorat 
în vederea realizării de către doctorand a unei teze de doctorat, care să îndeplinească condiţiile necesare 
acordării titlului de doctor în domeniul în care s-a înmatriculat studentul-doctorand şi acordă sprijin 
deplin acestuia pentru realizarea indicatorilor de rezultat prevăzuţi în prezentul contract;  
j) are responsabilitatea asupra structurii, conținutului, desfãșurãrii și organizãrii programului de cercetare 
științificã al studentului – doctorand; 
k) este direct responsabil pentru parcursul știintific al studentului - doctorand, fiind obligat sã ia toate 
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mãsurile necesare pentru a-i asigura acestuia conditiile, cunoștințele și informațiile care sã maximizeze 
șansele finalizãrii programului de doctorat; 
l) conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau 
de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului. 
 
Capitolul VI.  Finanțarea studiilor universitare de doctorat. 
 
Art. 11. Finanțarea studiilor universitare de doctorat se va face de la bugetul de stat, pentru doctoranzii 
admiși pe un loc cu bursă/fără bursă sau  în regim cu taxă, în cuantum aprobat de Senatul Universității. 
(1) Cuantumul bursei pentru studentul-doctorand admis pe un loc cu bursă, finanțat de la bugetul de stat, 
este cel stabilit de către Ministerul Educației Naționale, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute 
de dispozițiile legale în vigoare, și va fi comunicat studentului –doctorand.  
 
Art. 12. Cuantumul şi termenele de achitare a taxelor de şcolarizare pentru studenţii-doctoranzi înscriși 
pe locurile cu taxă. 

(1) Studenții-doctoranzi înmatriculați pe locurile cu taxă, cetățeni români sau cetățeni străini din 
state UE, au obligatia de a achita taxa de 10000 lei/an de studiu, în 3 etape : 
- rata I  - 01-15.10.2019 – 50%  din taxă; 
- rata II  - 01-28.02.2020 – 25% din taxă; 
- rata III - 01-31.05.2020 – 25% din taxă; 

(2) Studenții-doctoranzii înmatriculați pe locurile cu taxă, cetățeni străini din țări non UE, au 
obligatia de a achita taxa de 7000 euro/an de studiu, în 3 etape : 
- rata I  - 01-15.10.2019 – 50%  din taxă; 
- rata II  - 01-28.02.2020 – 25% din taxă; 
- rata III - 01-31.05.2020 – 25% din taxă; 
 
Art. 13. Suspendarea calității de student – doctorand. 
 
(1) Întarzierea la plata ratei din taxa anuală de studiu, pe o perioadă de 30 de zile calculate din ziua 
urmatoare a ultimei zi de plată, duce în mod automat la suspendarea calității de student – doctorand. 
(2) Redobândirea calității de student-doctorand, se va face numai după achitarea ratei restante, plus o taxă 
de 500 lei pentru reluarea calității de student-doctorand. 
 
Art. 14. Pentru susținerea tezei de doctorat după depășirea a 6 ani de studii doctorale se percepe o taxă de 
susținere în cuantum de: 
 - 2000 lei pentru studenții doctoranzi români și străini din comunitatea europeană 
 - 1000 euro pentru studenții doctoranzi străini din tările terțe Uniunii Europene. 
 
Capitolul VII. Modificarea şi rezilierea contractului  
 
Art. 15.  
 
(1) Contractul de studii doctorale încetează: 
a) la încheierea studiilor universitare de doctorat prin susţinerea publică a tezei de doctorat si acordarea 
titlului de doctor; 
b) la data aprobării de către conducerea Universităţii a cererii studentului-doctorand de renunţare la 
Programul de studii doctorale și numai după achitarea obligațiilor financiare față de universitate, dacă 
acestea există; 
c) la data aprobării de către conducerea Universităţii a cererii de transfer a studentului-doctorand la o altă 
instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat; 
Obligațiile prevăzute pâna la data încetării contractului trebuie executate în condițiile contractuale. 
 
(2) Contractul de studii doctorale se reziliază, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, 
în cazul exmatriculării studentului-doctorand prin emiterea dispoziției de exmatriculare de către 
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conducerea Universităţii, fără a fi nevoie de o punere în întârziere sau de o altă formalitate, ori de 
intervenţia instanţei de judecată 
Universitatea este îndreptățită la plata de către studentul-doctorand a debitelor acumulate, a penalităților 
aferente și/sau unor daune materiale. 
 
Capitolul VIII.  Alte clauze: 
 
Art. 16. Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe parcursul primului an de studiu şi 
este reprezentat de module comune, module specifice şi module opţionale, aprobate de Senatul 
Universităţii. Conducătorul de doctorat decide întreaga traiectorie parcursă de către studentul-doctorand 
de la înmatriculare şi până la susţinerea tezei de doctorat. 
 
Art. 17.  
 
(1) În cazul în care studiile universitare de doctorat se desfăşoară în cotutelă, studentul-doctorand îsi 
desfãsoarã activitatea sub îndrumarea concomitentã a unui conducãtor de doctorat din România si a unui 
conducãtor de doctorat dintr-o altã tarã sau sub îndrumarea concomitentã a 2 conducãtori de doctorat din 
institutii diferite din România, pe baza unui acord scris între institutiile organizatoare implicate. 
(2) Doctoratul în cotutelã poate fi organizat si în cazul în care conducãtorii de doctorat sunt din aceeasi 
IOSUD, dar au specializãri/domenii diferite de studiu. 
(3) În cazul doctoratului în cotutelã se defineste un conducãtor de doctorat principal. Studentul - 
doctorand este contabilizat integral la conducãtorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activitãtii 
de predare si cercetare a acestuia. 
(4) Acordul de cotutelă va face obiectul unei anexe la prezentul contract. 
 
Art. 18. Sesizările şi solicitările care au legătură cu studiile universitare de doctorat se depun la 
Secretariatul Școlii Doctorale, care le va înainta spre soluţionare Consiliului de studii universitare de 
doctorat în conformitate cu prevederile HG nr. 681/2011, Regulamentului de Organizare și Desfășurare a 
Studiilor Universitare de Doctorat și Hotărârile Senatului Universității după caz, altor foruri competente.  
 
 

Capitolul IX.  Dispoziţii finale  
 
Art. 19. Prevederile prezentului contract se completează în conformitate cu dispoziţiile Legii  nr. 1/2011 
și ale actelor normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 
precum şi ale normelor interne ce reglementează acest domeniu.  
 

Art. 20. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face numai prin acordul scris al 
părţilor și impune încheierea unui act adițional, conform dispozițiilor legale. Contractul se modifică de 
drept în cazul modificării legislației referitoare la organizarea și desfașurarea studiilor de doctorat. 
 

Art. 21. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, duce la suspendarea executării Contractului şi apără 
de răspundere partea care o invocă în termen de 5 zile de la data producerii.  
 

Art. 22. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 
prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor 
nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa 
judecătorească competentă material şi teritorial, conform legii.  
 

Art. 23. Studentul-doctorand este de acord ca datele sale personale, referitoare la statutul de student 
înmatriculat, să fie prelucrate, chiar dacă art. 5 alin (2) lit. c) și d) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prevede 
faptul că nu este necesar consimțământul persoanei vizate atunci când prelucrarea este necasară în 
vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului și când prelucrarea trebuie făcută în vederea 
aducerii la îndeplinirea unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de 
autoritate publică cu care este investit terțul sau operatorul căruia îi sunt dezvăluite datele. 
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Art. 24. Comunicările și informările între studentul doctorand și scoala doctorală se fac doar pe adresele 
de e-mail instituționale. 

Art. 25. Prezentul contract s-a încheiat astăzi 01.10.2019, la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” din Bucureşti, în trei exemplare, din care un exemplar pentru IOSUD, un exemplar pentru 
studentul - doctorand  și un exemplar pentru conducătorul de doctorat. 
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