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ÎNTRE: 

1. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, cu sediul în Arad, str. B-dul Revoluţiei, 

nr. 77, judeţul Arad, cod fiscal 3519500, reprezentată de Prof.univ.dr. LILE RAMONA , cu funcţia de 

Rector, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, 

Şi 

2. D-l/D-na ___________________________, cu domiciliul în__________________, str. 

______________________, nr. ________________, jud. ____________________,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 pe un loc cu finanţare de la buget/taxă, la 

forma cu frecventă, în programul de studii universitare de doctorat din 

domeniul_____________________,oferit de Școala Doctorală_________________________la 

FACULTATEA_______________________din cadrul UNIVERSITĂȚII  „AUREL VLAICU” DIN 

ARAD, în domeniul de doctorat_____________________ 

      și 

3 . Prof.univ.dr.__________________________în calitate de conducător de doctorat, 

au convenit să încheie prezentul  act adițional, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Contractul de studii universitare de doctorat nr.______________ se modifică după cum urmează: 

Art.l. Contractul de studii universitare de doctorat nr.___________ se prelungeşte cu_________. 

Prelungirea se efectuează în regim de finanţare cu taxă în cuantum de 7000 lei pentru anul 

universitar________________, taxă ce poate fi achitată în 3 (trei) rate, după cum urmează: 

a) avans/rata I: 50% din taxa anuală de școlarizare până la data de 10 septembrie; 

b)  rata II: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 februarie; 

c) rata III: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 iunie. 

1.1. Studenții-doctoranzi care achită taxa de școlarizare integral până la data de 01 octombrie vor 

beneficia de o reducere de 5 % a acesteia. 

1.2. Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii 

Senatului Universității ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad.  

1.3. Cuantumul penalităților de întârziere: 

a) cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 2,5 % din suma datorată; 

b) cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 5 % din suma datorată; 

c) cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 7,5 % din suma datorată; 
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d) cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10 % din 

suma datorată. 

 e) după depășirea cu 120 de zile a termenului de  plată, cei care nu și-au respectat obligațiile 

financiare li se vor trimite notificări de plată. 

1.4. Studenții-doctoranzi care doresc să beneficieze de prelungirea studiilor doctorale peste perioada 

legală de 3 ani trebuie să-și achite taxa de școlarizare anuală stabilită de conducerea universității, 

integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii, înainte de semnarea actului adițional la 

contractul de studii. 

Art.2 Începând cu prezentul an universitar, 2017-2018, studentul-doctorand se obligă: 

a) pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul 

feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent 

de distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare, să fie de acord cu prelucrarea 

datelor personale care demonstrează statutul de student-doctorand înmatriculat. 

b) să solicite în scris către secretariatul școlii doctorale ,până cel târziu la data de 10 septembrie, 

orice intenție de întrerupere a studiilor sau exmatriculare la cerere. În cazul în care nu face nici o 

solicitare în acest sens se consideră un acord tacit de continuare a studiilor, ceea ce îl obligă să își 

respecte în continuare obligațiile contractuale și să se prezinte pentru a-și achita taxa de școlarizare, 

dacă este pe loc cu taxă de școlarizare și să-și semneze Actul adițional la contractul de studii. 

Art.3  Celelalte clauze prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat 

nr._______________________________ rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adiţional se încheie astăzi,___________, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU’’ DIN ARAD          

 

 

 

      

                            Rector,                                                                        Conducător de doctorat, 

           Prof. univ. dr. Ramona Lile 

 

       

             Director Școală Doctorală, 

 

        Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus                                      Doctorand, 

 

                                  

                  Contabil șef, 

                   Ec. Mirela Valea 

 

 

                 

                 Vizat pentru legalitate,  

     Av. Gianina Ignuța 
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1
 Se completează de secretariatul facultăţii. 


