


Stimate domnule Rector,  

Stimată doamnă Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, 

În urma deciziei Senatului Universității, nr. 22/08.10.2020, prin care s-a aprobat lista cu 

studenții doctoranzi exmatriculați începând cu 01.10.2020 (Anexa 3c), listă pe care se regăsește 

și numele subsemnatei, 

În urma cererii depuse în data de 10.11.2020, în scris, pe email, prin care solicit analiza 

situației doctorale a subsemnatei, 

Vă rog să aveți în vedere în cadrul analizei pe care urmează să o realizați următoarele 

aspecte: 

A. Cu privire la situația școlară din timpul studiilor doctorale: 

1. În data de 01.10.2014, s-a încheiat contractul de studii universitare de doctorat nr.

24583/68 din 28.10.2014, între subsemnata și Universitatea de Vest din Timișoara, pe

un loc cu finanțare dintr-un grant doctoral fără bursă, pe o perioadă de 3 ani. (a se vedea

contractul de studii).

2. În perioada 01.10.2017 – 01.10.2019, am beneficiat de o perioadă de 2 ani de

prelungire a studiilor doctorale, în regim cu taxă, conform cererilor depuse și aprobate

de Senatul Universității, în baza art. 2, pct. 3 din Contractul de studii. (a se vedea actele

adiționale la contractul de studii)

3. În data de 27.09.2019, la sediul Facultății de Drept, am depus, împreună cu domnul

profesor coordonator, o adresă la secretariatul Școlii Doctorale de Drept, prin care,

începând cu data de 01.10.2019 beneficiez de termenul de grație de 2 ani instituit prin

art. 40 din HG 681/2011, pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat.

De asemenea, la aceeași dată, am luat la cunoștință faptul că în cazul în care nu voi

susține public teza de doctorat până la data de 30.09.2021, voi fi exmatriculată de drept,

fără a mai avea posibilitatea de a finaliza studiile de doctorat. Adresa a fost semnată de

domnul profesor coordonator. (a se vedea adresa)

4. În același sens, conform art. 2 pct. 6 din Contractul de studii, în cazul în care studentul

doctorand nu reușește să finalizeze teza de doctorat în termenul stabilit la pct. 2.1

(30.09.2017) și în eventualele acte adiționale, mai are la dispoziție o perioadă de grație

de maxim 2 ani pentru a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen

conducând de drept la exmatricularea sa.

5. Menționez faptul că până la data la care am intrat în perioada de grație am susținut toate

cele 3 rapoarte de cercetare și am transmis la cererea domnului profesor coordonator și

o evidență cu lista lucrărilor publicate în perioada doctorală, precum și conferințele la

care am participat. (la cerere, pot furniza copie email din data de 03.02.2019) 



6. Menționez, de asemenea, că în ceea ce privește obligațiile contractuale și legale, am

respectat întotdeauna toate obligațiile impuse de Contractul de studii, Regulamentul

instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, H.G.

nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, inclusiv obligația de a fi

în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat. În acest sens, pot exemplifica, pe

lângă situațiile derivate din relația student doctorand – coordonator doctorat, inclusiv

situații de natură personală despre care domnul profesor coordonator a fost informat -

starea de sănătate a subsemnatei, familiei, status profesie/viață privată, urări de sărbători

legale, zile de naștere (la cerere, pot furniza copie email din perioada 2015-2020). În

ceea ce privește respectarea obligațiilor contractuale, pot exemplifica inclusiv

activitățile didactice neremunerate de IOSUD-UVT, desfășurate la Facultatea de

Economie și Administrare a Afacerilor. (a se vedea stat funcții)

B. Cu privire la decizia de exmatriculare: 

1. În data de 09.11.2020 am aflat întâmplător despre decizia Senatului Universității nr.

22/08.10.2020. Modalitatea prin care am aflat despre Anexa 3c, parte integrantă a

deciziei nr. 22/08.10.2020, este accesarea deciziei pe site-ul universității, la adresa:

https://senat.uvt.ro/ro/hotarari/Hotararea-Senatului-2020-nr-22/. În cuprinsul Anexei

3c, la pagina 2, punctul 21, apare menționat numele subsemnatei (Neagoe Ana), alături

de numele conducătorului de doctorat (Pașca Viorel), anul înmatriculării (2014),

domeniul (Drept) și motivul pentru care este propusă exmatricularea (neîndeplinirea

obligațiilor contractuale și legale).

2. Menționez faptul că după validarea de către Senatul Universității a listei cuprinse în

Anexa 3c (08.10.2020) și până la acest moment (23.11.2020) nu mi-a fost comunicată

nicio decizie de exmatriculare. Având în vedere că decizia de exmatriculare este un act

administrativ, unilateral: i.) comunicarea deciziei de exmatriculare se face obligatoriu

în scris; ii.) decizia de exmatriculare produce efecte numai de la comunicare.

3. În ceea ce privește motivul menționat în cuprinsul Anexei 3c, și anume, neîndeplinirea

obligațiilor contractuale și legale, menționez faptul că nu mi-au fost transmise niciodată

de domnul profesor coordonator sau/și de altă persoană abilitată, obiecții cu privire la

activitatea desfășurată în calitate de student doctorand, în general. Mai mult, nu am fost

niciodată atenționată/sancționată, scris sau verbal, cu privire la încălcarea vreunei

obligații contractuale/legale rezultate din calitatea de student doctorand de care

beneficiez. Conform art. 5, pct. 2, lit. c) din Contractul de studii, profesorul

coordonator are obligația de a efectua monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă

a studentului doctorand. În aceste condiții, dacă ar fi existat obligații contractuale sau/și

legale pe care domnul profesor le-ar fi identificat în activitatea subsemnatei, acestea nu

mi-au fost niciodată aduse la cunoștință. Însuși faptul că beneficiez de o perioadă de

grație de 2 ani pentru a finaliza teza de doctorat și că am beneficiat (parțial) timp de un

an universitar de această clemență cu caracter excepțional, este o dovadă de necontestat

a unei relații de bună-credință, pe care am dezvoltat-o împreună cu instituția

dumneavoastră.

https://senat.uvt.ro/ro/hotarari/Hotararea-Senatului-2020-nr-22/


C. Cu privire la legalitatea și temeinicia emiterii deciziei de exmatriculare: 

1. Conform art. 8, pct. 6, lit. b) din Contractul de studii, modalitatea de încetare a

contractului de studii prin exmatriculare are loc atunci când studentul doctorand nu

achită taxele scadente sau nu realizează programul de pregătire a doctoratului. Celelalte

modalități de încetarea a contractului nu se aplică în situația prezentă. În ceea ce privește

prima modalitate, și anume, neachitarea taxelor scadente, menționez faptul că nu figurez

cu restanțe financiare în evidența Universității. (a se vedea situație financiară) În ceea

ce privește a doua modalitate, și anume, programul de pregătire a doctoratului,

menționez faptul că realizarea programului de pregătirea a doctoratului, conform Anexei

la Contractul de studii universitare de doctorat nr. 24583/68 din 28.10.2014, presupune

următoarele:

I. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: prin parcurgerea

disciplinelor Drept penal comparat, Drept penal internațional, Metodologia 

cercetării științifice și elaborarea tezei de doctorat – realizat integral. (a se vedea 

situația calificativelor obținute în urma participării la disciplină) 

II. Programul individual de cercetare științifică: susținerea celor 3 rapoarte de

cercetare în comisia de îndrumare – realizat integral (a se vedea procesele verbale

completate cu ocazia susținerii); suplimentar – listă participare conferințe și

publicații pe parcursul anilor de studii – realizat integral. (la cerere, pot depune

copie după lista transmisă domnului profesor coordonator)

Cu excepția programului de pregătire menționat și realizat integral, menționez faptul că 

nu am primit niciun alt program de pregătire și nu am primit niciodată vreo cerere din partea 

domnului profesor coordonator, scris sau verbal, referitoare la activitatea de cercetare sau/și 

stadiul tezei de doctorat, pe care să nu o realizez. (la cerere, pot depune copie după întreaga 

corespondență avută cu domnul profesor coordonator pe parcursul întregii perioade de studii 

doctorale). 

Având în vedere îndeplinirea obligațiilor cuprinse în art. 8, pct. 6, lit. b) din Contractul 

de studii, exmatricularea subsemnatei nu putea avea loc în baza acestor prevederi contractuale. 

2. Conform art. 2, pct. 6 din Contractul de studii, exmatricularea unui student doctorand

se realizează de drept, în cazul în care studentul doctorand nu finalizează și susține

public teza în termenul de 2 ani al perioadei de grație. Având în vedere că în situația

subsemnatei, termenul de grație de 2 ani a început să curgă la data de 01.10.2019, acesta

urmează a se împlini în data de 30.09.2021. Ținând cont de faptul că în perioada

16.03.2020 – 16.05.2020, România s-a aflat în stare de urgență pe o perioadă de 60 de

zile, împlinirea termenul de 2 ani al perioadei de grație se va prelungi pe o perioadă de

60 de zile, până la data de 30.10.2021.

3. Conform art. 40 alin. (1) din  Anexa la H.G. 681/2011 privind Codul studiilor

universitare de doctorat, art. 3.10 din Regulamentul instituțional privind organizarea

și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și art. 2 pct. 6 din Contractul de studii

nr. 24583/68 din 28.10.2014, acordarea perioadei de grație este un beneficiu acordat

studentului doctorand, o clemență pentru finalizarea și susținerea tezei.



4. În speță, termenul de grație este un termen legal, prevăzut de art. 40 alin. (1) din Anexa

la H.G. 681/2011, ceea ce semnifică că termenul folosește tuturor și acționează fără

limitări sau interpretări. Spre deosebire de perioada de prelungire sau/și întrerupere a

studiilor doctorale, modalități care se supun în totalitate termenilor contractuali, fiind

vorba în acest caz de termeni convenționali, materializați în acte adiționale la contractul

de studii doctorale, perioada de grație este o facilitate acordată de legiuitor, prin lege,

care operează de drept, prin efectul legii (ope legis) și care nu necesită o aprobare. (a

se vedea în acest sens și formularea adresei tipizate depusă la secretariatul Școlii

Doctorale de Drept).

Având în vedere argumentele expuse anterior la punctele C. 1., 2., 3., 4., exmatricularea

subsemnatei nu putea avea loc în baza acestor prevederi contractuale/legale. 

Reiterând argumentele de mai sus, în susținerea evaluării prezentei spețe, doresc să mai 

adaug faptul că, în aplicarea principiului nulla poena sine lege – sancțiunile nu pot fi aplicate 

decât dacă sunt prevăzute de lege, exmatricularea studentului doctorand nu putea fi aplicată ca 

sancțiune decât în condițiile și în modalitățile prevăzute de lege, enunțate anterior. Prin urmare, 

concluzionăm că, în virtutea aplicării art. 40 alin. (1) din Anexa la H.G. 681/2011 privind 

Codul studiilor universitare de doctorat, coroborat cu art. art. 3.10 din Regulamentul 

instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și art. 2 pct. 

6 din Contractul de studii nr. 24583/68 din 28.10.2014, subsemnata continuă să beneficieze 

de perioada de grație de 2 ani, începând cu data de 01.10.2019 și până la finalul termenului de 

grație, calculat și actualizat, conform cauzelor de întrerupere/suspendare trecute, prezente și 

viitoare aplicabile în această speță. 

Având în vedere cele prezentate, consider că răspunsul la următoarele întrebări este 

absolut relevant în soluționarea cererii: 

i. Poate conducătorul de doctorat, în interiorul termenului perioadei de grație, să

ceară exmatricularea studentului doctorand?

ii. În baza cărui temei legal s-a propus exmatricularea subsemnatei?

Având în vedere toate aspectele menționate, vă rog să  îmi comunicați răspunsul 

dumneavoastră la întrebările i.-ii., vă rog să aveți în vedere la soluționarea speței argumentația 

prezentă, să analizați situația descrisă și să dispuneți, în consecință, următoarele: 

1. Anularea parțială a deciziei Senatului Universității nr. 22/08.10.2020, în sensul

revizuirii Anexei 3c, pag. 2, pct. 21.

2. Confirmarea statutului de student doctorand al subsemnatei, la Universitatea de Vest

din Timișoara, Școala Doctorală de Drept și eliberarea unei adeverințe în acest sens,

prin comunicarea acesteia la adresa de email neagoe.ana@gmail.com.

3. Confirmarea perioadei de grație de 2 ani de care beneficiază subsemnata, prin

actualizarea intervalului temporal incident în această speță.

4. Eliberarea unei copii certificate după dosarul personal de student doctorand al

subsemnatei.



În aplicarea art. 11 din Contractul de studii, vă rog să aveți în vedere, dacă este 

necesar, explorarea tuturor modalităților de soluționare pe cale amiabilă a acestei erori, 

inclusiv prin raportare la aplicarea art. 8, pct. 2, pct. 3, pct. 4 din Contractul de studii. 

În cazul în care sunt necesare și alte informații sau/și explicații suplimentare, vă stau la 

dispoziție la numărul de telefon +40766649535 sau pe email la adresa neagoe.ana@gmail.com. 

De asemenea, dacă este necesară prezența fizică a subsemnatei, îmi ofer disponibilitatea 

de a participa audio/video sau în persoană la o întâlnire. 

Precizare 1: Documentele la care am făcut referire pe parcursul întregii argumentații se 

regăsesc la dosarul personal al subsemnatei și pot fi consultate direct la Biroul de Studii 

Doctorale.  

Precizare 2: În vederea soluționării speței, la cerere scrisă a persoanelor abilitate, pot 

furniza copii după corespondența privată. 

În speranța unei soluționări favorabile, 

Vă mulțumesc,  

Cu deosebită stimă și respect, 

Neagoe Ana.

Data: 23.11.2020. 

Semnătura:  

Neagoe Ana, 

Domnului Rector al Universității de Vest din Timișoara, 

Doamnei Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat. 

mailto:neagoe.ana@gmail.com


Punct de vedere al Școlii Doctorale de Drept 

cu privire la solicitarea dnei Neagoe Ana 

înregistrată cu nr. 58861/17.11.2020 

Ca urmare a solicitării de către Directorul CSUD-UVT, doamna prof.univ.dr. Dana Petcu, a unui 

punct de vedere referitor la cererea formulată de dna Neagoe Ana, înregistrată la Școala Doctorală 

de Drept cu nr. 58861/17.11.2020, 

Școala Doctorală a Facultății de Drept din Timișoara a analizat solicitarea doamnei Neagoe Ana, 

având la bază: 

- Contractul de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat nr. 

24583/68/28.10.2014; 

- Cererea formulată de doamna doctorand Neagoe Ana și domnul prof.univ.dr. Viorel Pașca 

referitoare la beneficiul celor de 2 ani de grație pentru finalizarea și susținerea tezei de 

doctorat; 

- Propunerea de exmatriculare formulată de domnul prof.univ.dr. Viorel Pașca în calitate de 

coordonator al studiilor universitare de doctorat; 

- Decizia Senatului UVT nr. 22/08.10.2020; 

și a constatat următoarele: 

Doamna Neagoe Ana a încheiat, în calitate de student doctorand, cu UVT, contractul de studii 

universitare de doctorat cu nr. 24583/68 din 28.10.2014, pe o durată de 3 ani, beneficiind de un 

loc finanțat de la buget, în cadrul Școlii Doctorale de Drept, sub coordonarea domnului 

prof.univ.dr. Viorel Pașca.  

În temeiul art. 2 pct.3 din Contractul de studii doctorale, al art. 39 alin.3 din HG nr. 681/2011 și al 

art. 39 din Regulamentul instituțional UVT, doctoranda a beneficiat de o prelungire a contractului 

de studii doctorale pe o perioadă de 2 ani, între 01.10.2017- 01.10.2019, cu plata taxelor de studii 

aferente. 

În urma solicitării comune a doctorandei și a profesorului coordonator din 27.09.2019, în temeiul 

art. 2 pct. 6 din Contractul de studii doctorale, al art. 40 din HG nr. 68/2011, respectiv al art. 3.10 

din Regulamentul instituțional UVT, doctoranda a decis să se prevaleze de termenul de grație de 

2 ani pentru finalizarea și susținerea tezei de doctorat, termen care expira la data de 30.09.2021. 



În urma propunerii de exmatriculare formulate de domnul prof.univ.dr. Viorel Pașca, profesorul 

coordonator, prin Decizia Senatului UVT nr. 22/08.10.2020, Anexa 3 c, pct. 21, doctoranda a 

dobândit statutul de student-doctorand exmatriculat, pentru neîndeplinirea condițiilor contractuale 

și legale.  

Având în vedere că la data formulării propunerii de exmatriculare de către profesorul coordonator 

doctoranda se afla încă în termenul de grație, singura sa obligație în acest termen de grație fiind 

susținerea tezei de doctorat până la data expirării sale, considerăm că nu au fost îndeplinite 

condițiile pentru exmatricularea doamnei doctorand Neagoe Ana. 

Școala Doctorală de Drept 

Director, 

Prof.univ.dr. Irina SFERDIAN 



Aprobat prin HS 31 din 21.01.2021.
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