
CONTRACT  DE  STUDII UNIVERSITARE DE  DOCTORAT PENTRU 

PERIOADA DE GRAŢIE 

Nr.         ___________ din ________________ 

Încheiat între:  

 1) UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI, persoană juridică română 

cu sediul în Bucureşti, str. G-ral. Constantin Budişteanu nr.19, sector 1, CUI 4602033, reprezentată 

legal prin DIRECTORUL ȘCOLII DOCTORALE, prof. univ. dr. arh. Dragoș Gheorghiu, prin 

delegare din partea rectorului universității, prof. univ. dr. Cătălin-Mihai Bălescu, denumită în 

continuare ”universitatea”, 

2. Dl/Dna prof. univ. dr.  _______________________________________________  în calitate 

de conducător de doctorat al doctorandei/doctorandului,  

3. Dl/ Dna ____________________________________________________posesor/posesoare 

a/al actului de identitate ___________ seria_____nr._________, CNP 

___________________înmatriculat(ă) la data de _______________în calitate de student-

doctorandă a/al Universităţii, la forma cu frecvenţă/, în cadrul Şcolii Doctorale – UNAB – Studii 

Doctorale, domeniul de doctorat ARTE VIZUALE.  

Art.1 Obiectul contractului: parcurgerea de către studentul-doctorand, sub autoritatea IOSUD – 

UNAB 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 1(unu) an şi începe la data de 03.10.2022.  (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.  

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 – 

UNAB, hotărârile IOSUD – UNAB 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 

două exemplare, la data 03.10.2022.  

Art.7 Cuantumul taxei anuale de studiu pentru studenții doctoranzi aflați în perioadă de grație în 

anul universitar 2022 /2023 a fost stabilit prin Hotărârea nr.11 din 18.02.2022  a Senatului 

Universității. Studenții vor achita taxa de studiu stabilită în cuantum de 3.000 de lei, în două 

tranșe, după cum urmează: 

- prima tranșă, 1.500 de lei, se achită în perioada 17 - 21 octombrie 2022 (inclusiv),  

- tranșa a doua, 1.500 de lei, se achită în perioada 09 - 13 ianuarie 2023 (inclusiv);  

Taxele pot fi achitate la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 

sau la Trezoreria Sector 1, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, cod fiscal 4602033. La 

rubrica explicații se menționează: numele și prenumele studentului-doctorand, tipul doctoratului, 

anul de studiu și tranșa achitată..   

Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0, 2% pe zi calendaristică de 

întârziere, suspendarea de la toate activităţile universitare şi evacuarea temporară din cămin. Dacă 

până la data de 04 noiembrie 2022, respectiv 27 ianuarie 2023 (inclusiv) studentul nu şi-a achitat 

tranşa şi penalităţile aferente, acesta este exmatriculat prin decizia rectorului, urmând ca debitul în 

ceea ce priveşte taxa de şcolarizare şi penalităţile aferente să fie șters din evidenţele contabile ale 

universităţii. 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 03.10.2022, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte  

şi unul pentru Școala Doctorală.  
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