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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

ACT ADIȚIONAL 

Nr. __________________ /__________________ 

 

ART. I. PĂRȚILE CONTRACTULUI 

(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 RECTOR, prof. univ. dr. Cătălin-Mihai Bălescu, denumită în continuare ”universitatea”, 

(2) .............................................................................................................................., 

CNP......................................... născut(ă) în data de .........................................., cu domiciliul stabil în str. 

........................................................................................, nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. ........, 

localitatea ......................................., judeţul/sectorul ........................, cod poştal ......................., 

telefon................................, posesor al CI/BI/P seria ........, nr. ......................., eliberat de 

............................., în calitate de conducător de doctorat, denumită în continuare ”conducătorul de 

doctorat” 

şi 

(3) .............................................................................................................................., 

CNP......................................... născut(ă) în data de .........................................., cu domiciliul stabil în str. 

........................................................................................, nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. ........, 

localitatea ......................................., judeţul/sectorul ........................, cod poştal ......................., 

telefon................................, posesor al CI/BI/P seria ........, nr. ......................., eliberat de 

............................., beneficiar de servicii educaţionale pe bază de taxă, denumită în continuare 

”studentul-doctorand”. 

 

ART. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

(4) Prezentul contract constituie act adițional la contractul de studii cu taxă nr. __________________/ 

__________________ Cuantumul taxei anuale de studiu din anul universitar 2021 /2022 a fost stabilit 

prin Hotărârea nr.130 din 13.05.2021 a Senatului Universității. Studenții-doctoranzi, înmatriculați la 4 

octombrie 2021 pe un loc cu taxă, vor achita taxa de studiu stabilită în cuantum de 4.730 de lei în trei 

tranşe, după cum urmează: 

- prima tranșă, 1.980 de lei, se achită în perioada 18 - 22 octombrie 2021 (inclusiv), cu excepția 

studenților din anul I, care o vor achita odată cu confirmarea locului;  

- tranșa a doua, 2.090 de lei, se achită în perioada 03 - 07 ianuarie 2022 (inclusiv);  

- tranșa a treia, 660 de lei, se achită în perioada 18 aprilie – 22 aprilie 2022 (inclusiv) 

(c)  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. Plata în avans este posibilă cu 01 ianuarie 2022. 

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

întârziere, suspendarea de la toate activităţile universitare. Dacă până la data de 05 noiembrie 2021, 21 

ianuarie 2022, respectiv 06 mai 2022 (inclusiv) studentul-doctorand 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. 
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(a) Din momentul reluării studiilor după o întrerupere, studentul-doctorand în regim cu taxa, va achita 

taxa anului universitar în curs. 

(b)  Studentul-doctorand nu va solicita restituirea unor taxe achitate, în cazul retragerii de la studiile 

universitare de doctorat, al exmatriculării sau al transferării la alte instituții organizatoare de studii 

universitare de doctorat. 

(5) Studentul-doctorand are obligaţia de plată a taxei de studiu pe toată perioada în care a avut calitatea 

de student, indiferent dacă a participat sau nu la activitățile academice. Studenții-doctoranzi care intră 

în prelungire de studii nu vor plăti taxa aferentă anului universitar în integralitate, ci doar taxa pentru an 

suplimentar stabilită prin hotărâre a Senatului. 

(6) Studentul-doctorand care face dovada că nu şi-a putut achita taxa de şcolarizare la termenul stabilit, 

din motive bine întemeiate, poate depune o cerere în acest sens la directorul scolii doctorale (în termen 

de cel mult 10 zile de la data exmatricularii pe motive financiare) spre a fi aprobată în Consiliul de 

Administraţie al Universităţii. În eventualitatea  

aprobării cererii, studentul-doctorand va fi reînmatriculat prin decizia rectorului, în acelaşi an 

universitar, numai după ce va face dovada achitării taxei de reînmatriculare, a tranşei neachitate şi a 

penalităţilor aferente. 

(7) Orice măsură luată de universitate, considerată a fi în favoarea studentului-doctorand, nu poate fi 

interpretată ca o renunțare la clauzele de exmatriculare sau pactele comisorii. 

(8) În cazul retragerii sau exmatriculării studentului-doctorand, taxele plătite conform prezentului articol 

nu se restituie. 

(9) Taxele de studiu nu se pot modifica în timpul anului universitar.  

(10) Restul clauzelor contractuale, inclusiv cele privind finanțarea studiilor de doctorat, rămân 

neschimbate. 

ART. III. DISPOZIŢII FINALE 

(1) Orice modificare privind clauzele prezentului contract, în timpul executării acestuia, impune 

încheierea unui act adiţional. Contractul se modifică de drept în conformitate cu legislația referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. 

(2) Nerespectarea de către studentul-doctorand a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage 

după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele universităţii sau, după caz, în legislația în 

vigoare. 

(3) Prezentul contract se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare și ale regulamentelor și 

metodologiilor interne.  

(4) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 01.10.2021, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și 

unul pentru Școala Doctorală. 

 

RECTOR, 

prof. univ. dr. Cătălin-Mihai 

Bălescu 

CONDUCĂTOR DE 

DOCTORAT, 

 

STUDENT-DOCTORAND, 

 


