
 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE        

UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA                                       

FACULTATEA DE ...............................................,                                                                                                     
                                                                              

Act aditional nr. ________/            din ____________ la C O N T R A CT 
nr. ________________ din ________________ 

pentru studii universitare de masterat curs CU FRECVENŢĂ 

 

1)  Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava, cu sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13, CIF  4244423, cont RO40 TREZ 

5912 0F33 0500 XXXX deschis la Trezoreria Suceava reprezentată prin Rector - Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA, Decan - 

.................................... şi Director Economic - ec. Elena BALAN,  pe de o parte  şi 
 

2) ...............………………………………………………………………………………..……………............
(numele şi prenumele studentului) 

 

fiul/fiica  lui …………………..................... şi al ………………………............. născut/ă la data de …………...………….............. 

în localitatea ……………………………….... judeţul ………………………….............. şi domiciliat în localitatea 

............……………..........…........ str. ……………………….............…… nr. …........... judeţul ………..........................…….….… 

posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ……… nr. ………………, eliberat la data de 

…………………….…………….….eliberat de Poliţia din ………….……………………., având C.N.P. 

nr………………........................................……….……. în calitate de student/ă în anul ……………… la domeniul 

..........................................................................................., specializarea ............................................................................ pe de altă 

parte, cu respectarea Hotărârii Senatului nr. ...... din ............................ privind aprobarea cuantumului taxelor de studiu şi a altor 

taxe şi tarife percepute în anul universitar 2017-2018, au decis încheierea prezentului act adiţional la contractul  pentru studii 

universitare de licenţă nr...............................din................................................, prin care au convenit următoarele: 
 

Art.1. Articolul 4 litera B. punctul „n” din contractul de studii universitare de licenţă nr .......................va avea următorul conţinut: 

n) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare în condiţiile şi suma convenite, prin prezentul contract, conform art. 3, în 

tranşe, plătibile după cum urmează: 

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 15 zile calendaristice de la inceputul anului 

universitar; 

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 60 zile calendaristice de la inceputul anului 

universitar;  

-  diferenţa de taxă  până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului universitar pentru care se plăteşte. 

Studentul va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an universitar pe durata studiilor sale, fiind obligaţia sa 

de a se informa cu privire la acestea de pe site-ul uiversităţii sau de la avizierul facultăţii. 

Neplata tranșei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea de drept a studentului constatată prin ordin al 

rectorului universităţii, incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa termenul de plata nerespectat sau prima zi a anului universitar, 

in cazul studentilor care nu au efectuat plata primei transe.  

În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, studentul nu poate beneficia de resursele de 

învăţământ şi nu poate fi primit la examenele programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al activităţilor. 

Taxele platite de un student in regim cu taxa nu se returneaza in nici o situatie, exceptie facand studentii care trec din regim cu 

taxa in regim bugetat, in timpul anului universitar si care datoreaza taxa doar pana la data ordinului rectorului de trecere in regim 

bugetat.  
*
 

Art.2. Articolul 4 litera B. punctul „o” va avea următorul conţinut: 

o)Studentul are obligaţia de a comunica în scris conducerii universităţii, printr-o cerere înregistrată la decanat cererea sa de 

retragere de la studii;  

Studentul se obligă ca, în cazul în care doreşte întreruperea studiilor, să solicite în scris conducerii universităţii acest lucru, prin 

cerere scrisă înregistrată la universitate până la data începerii anului universitar pe care doreşte să îl întrerupă; 

Art.3. Prezentul act adiţional, întocmit şi redactat de  Oficiul Juridic, aprobat de  Consiliul de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

se consideră valabil încheiat prin semnarea sa de către student, părţile acceptând expres şi neechivoc că semnăturile 

reprezentanţilor universităţii sunt valabile pe formularul în copie realizat după actul adiţional aprobat prin procedurile enumerate. 

Restul clauzelor contractului rămân nemodificate. Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi …………………….în 2 exemplare 

din care unul la dosarul studentului de la facultate şi unul la student şi face parte integrantă din contractul de studii modificat. 
 

 

R E C T O R,                              STUDENT/A,                                                                                            
Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA        …………………………………

(Numele şi prenumele)
 

………………………………               
DIRECŢIA ECONOMICĂ,                                                 …………………………………

(Semnătura)
 

Ec. Elena BALAN 

………………………………….. 

DECAN, 

........ ................................ 

………………………………….. 

CONSILIER JURIDIC, 

Jr. Oana-Georgeta BOICU-POSAŞTIUC 

..................................................... 

                                                           
*
 Studentul va completa, după citire: „Am luat la cunoştinţă” şi va semna. 


