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CONTRACT  DE  STUDII UNIVERSITARE DE  DOCTORAT 
PENTRU PERIOADA DE GRAŢIE 

Nr. ___________ din ________________ 
     
Încheiat între: 

 

1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Iaşi, b-dul. Carol I nr.11, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat (IOSUD – UAIC), reprezentată de către Dl. Rector, prof. univ. dr. Tudorel Toader şi Şcoala Doctorală 
de________________________, reprezentată de către_____________________________________ 

 

2. Dl./D-na prof. univ. dr._____________________________ , în calitate de conducător de doctorat al doctorandului/ doctorandei 

 

3. Dl./D-na______________________________________________, posesor/posesoarea actului de identitate ______ seria 

______, nr.___________, CNP ______________________  înmatriculat(ă) la data de _____________ în calitate de student(ă)- 
doctorand(ă) al/a Universităţii, la forma cu frecvenţă / cu frecvență redusă, în cadrul Școlii Doctorale 

de___________________________________________, domeniul de doctorat _____________________ 

 

4. SC ____________________________SRL cu sediul în localitatea_________________, str.______________, nr._______, 

telefon________________, cod fiscal_______________, cod de înregistrare in Registrul Comerțului______________________, 

cont nr._______________________, deschis la ____________________________,  reprezentată prin 

________________________________, persoana de contact_________________, în calitate de beneficiar implicit al activității de 

instruire desfășurata in folosul angajatului sau ________________________________________. 

 

Art.1 Obiectul contractului: parcurgerea de către studentul-doctorand, sub autoritatea IOSUD – UAIC şi a Şcolii Doctorale, a 

perioadei de graţie conform Art. 18 din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de 
doctorat. 
Art.2 Tema de cercetare aleasă este__________________________________________________________________________ 
Art.3 Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat __________________________________________________ 
Art.4 ( 1 ) Durata contractului  este de ........................................şi începe la data de.............................................................. 
 (2) În perioada de graţie prevăzută la alin. 4 (1)  studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat sau de alt sprijin 

financiar acordat din granturile doctorale. Obligaţiile financiare ale studentului doctorand sunt prezentate la Art. 18 (1), 18 (3), 18 (4), 

în regulamentul instituţional. 

Art.5  Dispoziţii finale 
Prevederile prezentului contract de studii  universitare de doctorat se completează cu dispoziţiile HG nr. 681/2011 privind 

aprobarea Codului Studiilor universitare de doctorat, Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, OG nr. 22/2009,  Regulamentului IOSUD 

– UAIC, hotărârile IOSUD – UAIC privind şcolaritatea, precum şi cu orice modificări legislative  privind studiile  de doctorat şi 

şcolaritatea.  

 Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul executării impune încheierea unui act adiţional, conform 

dispoziţiilor legale. 

Art.6 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, de la sediul Universităţii. 

 
 



Prezentul contract de studii universitare  de doctorat pentru perioada de graţie s-a încheiat în trei exemplare, la data de 

___________________________. 

 

 

 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Rector, 

Prof. univ. dr. Tudorel Toader 
 
............................................................................................. 

L.Ş. 

Conducător de doctorat, 
 

.........................................................................       
(nume şi prenume) 

     ........................................................................ 
(semnătura) 

Consilier juridic, 
 

............................................................................................. 
 (semnătura) 

Student-doctorand, 
.........................................................................  

(numele şi prenumele) 

.......................................................................... 
(semnătura) 

  

 
Şcoala Doctorală de...................................................................................................., 

 

Director,____________________ 
 

 

 
SC___________________________ SRL 

Director__________________ 
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