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ACT ADIŢIONAL NR._________ 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT în vederea prelungirii 

studiilor universitare de doctorat 

NR________________/ ___________________ 
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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 _________ cu domiciliul în _______, jud. ______, născut la data de _________, identificat cu 

actul de identitate C.I., seria _____, nr. _________, CNP __________, înmatriculat 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 

Interdisciplinară, la FACULTATEA DE _____________ 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 

2020-2021, taxă ce trebuie achitată integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii.  
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: 

- 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; 

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

valoare de 5 % din suma datorată; 

- 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; 

- cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10 % din 

suma datorată. 
        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. 
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Art.2 Începând cu prezentul an universitar, 2018-2019, 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  La celelalte clauze prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat 

nr._______________________________  care rămân neschimbate, se adaugă: 

8. Studiile doctorale se finalizează cu susținerea tezei de doctorat care trebuie să satisfacă condițiile 
științifice și de publicații prevăzute de Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind 

aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor, Anexa 1 și de regulamentul școlii 

doctorale de ____________________________ la momentul înscrierii la studii (respectiv la semnarea 
contractului de studii), în condițiile legii. 

9. Numele și prenumele studentului-doctorand, dar și al conducătorului de doctorat sunt elemente 

obligatorii, implicite ale tezei de doctorat. Publicarea tezei de doctorat, conform cerințelor legale, se 

face atât cu numele și prenumele studentului-doctorand, dar și al conducătorului de doctorat. 
10. În baza art. 168 alin (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare și ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu 

caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat, aceasta se poate realiza în termenul art. 6 
alin. (1) lit. c) din RGDP – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 

revine operatorului – cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune 

pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în 

special al reducerii la minim a datelor. 
 

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 Interdisciplinară                                      Doctorand, 

Prof.univ.dr.habil. Florentina-Daniela MUNTEANU 

 
                                  

                  Contabil șef, 

                   Ec. Mirela Valea 

 
 

                 

                   Consilier juridic,  
   

 

 
 

 

 
____________________________________________
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 Se completează de secretariatul facultăţii. 


