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Instituție  Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

Nr. de înregistrare______________________ 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL  

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

 

Nr.___________/01.10.2020 

 

Temeiul juridic: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului 

studiilor universitare de doctorat; Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5110/2018 din 17 

septembrie 2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor; 

Regulamentul USAMV CLUJ-NAPOCA de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 

doctorat RU 24 – forma actualizatǎ; Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de 

Științe Agricole Inginerești RU 65 – forma actualizată şi Regulamentul de organizare și funcționare al 

Școlii Doctorale de Medicină Veterinară RU 66 - forma actualizată. 

  

Art. 1. Părţile semnatare ale actului adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat  
sunt părţile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat specificat la art. 1, după cum 

urmează:  

(1) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-

NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, Calea Mănăștur nr. 3-5, în calitate de 

instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, reprezentată legal de Rector Prof. Dr. Cornel 

CĂTOI pentru Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), Director  

CSUD Prof. Dr. Adela PINTEA, 

(2) D-l/D-na _______________________________________________, cu domiciliul stabil în 

localitatea ___________________________ , str. ___________________________ , nr. ____ , bl. ___ 

, scara ___ , etaj ___ , apt. ___ , judeţul _______________________________ , 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 al Universităţii pe un loc (căsuţa corespunzătoare se marchează cu ×) cu:  

□ finanţare de la buget; □ cu taxă, la forma  □ cu frecvenţă; □ cu frecvenţă redusă, în programul de 

studii universitare de doctorat din domeniul _______________________________________________ 

oferit de Şcoala Doctorală _________________________________________________________ 

________________________________________________________________;  

(3)D-l/D-na________________________________________________________________________, 

membru al Şcolii Doctorale _______________________________________________________ , în 

calitate de conducător de doctorat al studentului-doctorand.  
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Art. 2. Obiectul prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat  

(1) Prezentul act adiţional are ca obiect modificarea prevederilor articolului 10.6 – Doctorandul are 

urmatoarele obligații litera (g), respectiv (h) -  din Contractul de studii universitare de doctorat, 

referitor la numǎrul şi tipul lucrǎrilor ce trebuie publicate de doctorand ȋnainte de susținerea tezei de 

doctorat, după cum este specificat în Ordinul nr. 5110 din 17 septembrie 2018 ANEXA 14 (Comisia 

de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, respectiv ANEXA 21 (Comisia de Medicină Veterinară).  

(2) Doctorandul de la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii și Inginerie și 

management în agricultură și dezvoltare rurală este obligat să publice înainte de susținerea publică a 

tezei   

a). minimum trei lucrări in extenso, din tematica tezei, în reviste sau volume ale conferinţelor 

naţionale sau internaţionale, indexate (BDI); 

b) doctorandul trebuie să fie prim-autor/autor corespondent la cel puţin două dintre lucrările 

publicate din tematica tezei, iar una dintre cele trei lucrări necesare, cu excepția lucrării menționate la 

punctul (c), poate fi echivalată cu o cerere de brevet de invenţie naţional, înregistrată la OSIM, din 

tematica tezei;  

c) cel puțin una dintre lucrările în extenso ca prim autor trebuie sǎ fie publicată într-o revistă cu 

factor de impact (conform Journal Citation Reports Clarivate Analytics)  

d) Rezultatele publicate în articole trebuie să se regăsescă și în teza de doctorat  

e) Bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt următoarele: Scopus, IEEE Xplore, 

Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, 

CSA, Compendex, INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ şi AGRICOLA. 

 

(3) Doctorandul de la domeniul Medicinǎ Veterinarǎ, este obligat să publice înainte de suținerea 

publică a tezei:  

a) minimum trei articole ştiinţifice ca autor sau autor corespondent din tematica tezei (cel puţin 

două articole in extenso) în reviste sau volume ale conferinţelor naţionale sau internaţionale indexate 

BDI, recunoscute în domeniu şi dovedite prin programul conferinţei, din care unul dintre cele trei 

articole ştiinţifice, cu excepția articolului menționat la punctul (c),  poate fi echivalat cu o cerere de 

brevet de invenţie naţional înregistrată la OSIM, din tematica tezei;  

b) studentul doctorand trebuie să fie prim-autor/autor corespondent la cel puţin două dintre 

articolele ştiinţifice publicate din tematica tezei;  

c) minim unul dintre articolele ca prim autor trebuie sǎ fie publicate într-o revistă cu factor de 

impact (conform Journal Citation Reports, Clarivate Analytics);   

d) rezultatele publicate în articole trebuie să se regăsească și în teza de doctorat;  

e) bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute pentru articolele publicate în reviste şi în 

volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele 

recunoscute pe plan ştiinţific internaţional: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, 

ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, 

Referativnai Jurnal, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ şi Google Scholar. 

 

Art. 3  (1) Celelalte clauze rămân nemodificate. 

(2) Prezentul act adițional a fost încheiat și înregistrat sub nr ________/____________, la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în patru exemplare a câte 3 

(trei) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru Școala doctorală.  
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 

SI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

STUDENT-DOCTORAND (Ă) 

 

 

RECTOR, 

Prof. Dr. Cornel CĂTOI 

 

_______________________________________ 

 

DIRECTOR CSUD 

Prof. Dr. Adela PINTEA  
_______________________________________ 

 

DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ, 

Prof. Dr. Cristina Bianca POCOL - SDSAI 

Prof. Dr. Ioan MARCUS - SDMV 

_________________________________________ 

 

 

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, 

  _______________________________ 

 

 

 

 

VIZAT JURIDIC 

 Consilier Juridic, 

 Silvia MIHALI 

Am primit 1 exemplar, azi _________ 2021 

 

____________________________________________ 

 

semnătura ______________________ 

 

Prezentul act adițional conține 3 (trei) pagini și este înregistrat la USAMV Cluj-Napoca sub nr 

____________________. 
 


