
  
 
 
 
 

 

FACULTATEA _________________________ 

PROGRAMUL DE STUDII _______________________________ 

 

ACT ADIŢIONAL NR. ___/ (numărul actului adițional) /_________ /(data) 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ___________ (numărul 

contractului) 

Art. I. Părțile contractului: 

În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și 

art. 1166 și urm., s-a încheiat prezentul contract de studii universitare între părțile:  

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ" DIN 

TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara 300041, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, cont (lei) 

RO21TREZ62120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Timișoara, cont (euro) 

RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timișoara, cod fiscal 

4269215, reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, în calitate de instituție de 

învățământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE  

și  

1.2. Dl/Dna ______________________________________________, cu domiciliul în 

____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________, 

născut(ă) la data de ___________, țara_____________, localitatea ___________, identificat(ă) cu 

actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP __________________________ , telefon 

____________, e-mail __________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității de 

Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, Facultatea de ______________________, 

programul de studii_______________________________________, regim de finanțare fără taxă 

(buget) / cu taxă, anul universitar 2021-2022, an ___, grupa, ______, denumit(ă) în continuare 

STUDENT.  
 

Art. II. Situația școlară la finele anului universitar anterior, 2020-2021. 

Media:            sau             Număr de credite promovate:     

CREDITE NEPROMOVATE: 

Nr.crt. Disciplina Număr credite/disciplină Examinator 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Total credite nepromovate:  



  
 
 
 
 

MENȚIUNI PRIVIND ȘCOLARIZAREA (se trec anii de repetenție, exmatriculare, întreruperea 

studiilor)             

           

(Situația școlară se certifică de secretariat.)         Secretar (semnătura),    

Art. III. Disciplinele opționale alese. (Disciplina aleasă devine obligatorie) 

1.       , 

2.        . 

Art. IV.  (1) Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 este de …………..Ron/an de 

studiu sau euro/an de studiu și se achită în contul bancar indicat în Regulamentul taxelor prin una 

din următoarele modalități: 

a.   la casieria universității; 

b. prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA: 

RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de 

studii – numele și prenumele studentului, CNP,  anul de studiu, programul de studiu ”; (în 

cazul taxelor de școlarizare stabilite în lei) 

c. prin virament bancar, în contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la 

Banca TRANSILVANIA SA, Agenția Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod 

SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni obligatorii: „taxa de studii – numele 

și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de studii”, (în cazul taxelor 

de școlarizare stabilite în valută) 

d. on-line, cu cardul. 

(3) Taxa de școlarizare nu include costurile aferente echipamentului,  instrumentarului și materialelor 

consumabilenecesare pregătirii profesionale a studentului, echipamentului de protecție (halat, 

mănuși, saboți medicali, mască, ochelari de protecție, vizieră – când este cazul). 

(4) Pentru studenții Facultății de Medicină Dentară, toate programele de studii, materialele, 

instrumentarul şi aparatura necesare pentru activitatea didactică practică şi clinică demonstrativă vor 

fi asigurate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș Timişoara.  

Costurile cu materialele consumabile şi instrumentarul individual necesare efectuării diferitelor 

manopere în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice adecvate, pentru dobândirea 

competențelor specifice necesare unui medic stomatolog cu drept de liberă practică, respectiv unui 

tehnician dentar şi a unei asistente de profilaxie stomatologică, precum şi costurile pentru 

echipamentul de protecție individuală, revin exclusiv studenților, indiferent de forma de școlarizare 

(buget sau cu taxă). Necesarul individual de materiale si instrumente propus de fiecare disciplină se 

stabilește anual, în funcție de baremul practic specific cuprins în Fișele Disciplinelor, fiind afișat 

public, atât pe site-ul UMFT, cât şi la sediul fiecărei discipline. Toate materialele, echipamentele şi 

instrumentarul individual achiziționate de către studenți vor fi omologate conform legii şi vor 

proveni de la distribuitori autorizați în România. Materialele şi instrumentarul individual fac parte 

din trusa personală a studentului, vor fi folosite pe parcursul tuturor anilor de studiu şi rămân 

proprietatea studentului. 

Toate manoperele efectuate pe pacienți de către studenți cu aceste materiale vor fi gratuite, cu 

excepția restaurărilor protetice (partea de laborator de tehnică dentară), al căror preț va fi achitat 

integral de către pacient. 

 

Art. V. Art.5.2. și 5.4. și 5.5 și 5.6..se modifică astfel: 

5.2. Plata taxelor de școlarizare aferente anului I de studii integral în perioada stabilită prin 

metodologia proprie de admitere. Neplata taxei de școlarizare în termenul stabilit de conducerea 

Universității va duce la pierderea locului obținut. 

5.4. Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot achita 

taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, întermen de 30 de zile de la începerea anului 



  
 
 
 
 

universitar, respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită taxa de școlarizare în 

două tranșe egale). 

5.5. După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor 

de școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI de studii, 

UMFVBT aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere raportate la 

suma datorată, pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă. 

5.6. După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, studenții 

masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul 

stabilit în prezentul regulament. 

 

Art. VI. Art. 4.2. lit. j, Art. 4.3. lit. j, Art. 4.4. lit. a, b ,d, f, l, n, se modifică astfel: 

Art. 4.2. lit. j): asigură condițiile de exercitare a drepturilor studenților, în concordanță cu legislația 

în vigoare. 

Art. 4.3. lit. j):  beneficiază de dreptul de restituire a taxei de școlarizare studenții înscriși în anul I 

de studii, care solicită retragerea înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, respectiv studenții 

cu taxă care ocupă un loc bugetat ca urmare a reclasificării, cu aprobarea Rectorului. 

Art. 4.4. lit. a)  să depună în momentul completării contractului toate documentele de înscriere la 

admitere în original și o copie, conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a 

concursului de admitere. 

lit. b) să depună în momentul completării contractului/actului adiționaldiploma de bacalaureat și 

foaia matricolă, în original, în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat. Neprezentarea 

documentelor solicitate, în original, din vina exclusivă.în termenul stabilit, duce la pierderea locului 

finanțat de la bugetul de stat; 

lit. d) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învățământ fișelor disciplinelor, cu 

respectarea condițiilor de promovabilitate din cadrul universității, și anume: 

 Promovarea unui an de studii din cadrul unui ciclu, necesită obținerea a minimum de 45 

credite din totalul celor 60 alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de 

maximum 15 credite / an de studiu, dar nu mai mult de  20 de credite restante în interiorul 

ciclului (anii I și II pentru primul ciclu, respectiv, anii IV și V pentru ciclul al doilea ciclu); 

 Promovarea unui ciclu de studii presupune promovarea tuturor disciplinelor  și a numărului 

total de credite  prevăzute pentru fiecare program de studiu. La Facultatea de Medicină și 

Medicină Dentară studenții au obligația ca la finalizarea  unui ciclu de studii, respectiv  anii 

III și VI  să acumuleze cele 180 de credite/ciclu. La Facultatea de Farmacie studenții au 

obligația ca la finalizarea  unui ciclu de studii, respectiv anul II să acumuleze 120 

credite/ciclul și 180 credite la finele anului V, pentru ciclul al doilea. 

lit. h) achită taxa de școlarizare integral pe anul universitar în curs, în caz de retragere/întrerupere; 

lit. n) să semneze de fiecare dată, când situația o cere, o Notă de informare cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 

lit. p) să cunoască și să respecte Regulamentele Universității și să-și însușească modificările aduse 

acestora, pe durata existenței prezentului contract. Modificările și completările Regulamentelor vor 

fi comunicate prin intermediul paginii web a Universității.” 

 

Art. VII. Art.6.4. se completează astfel: 

6.4. Prezentul contract încetează și în caz de forță majoră. Forța majoră este constatată de o 

autoritate competentă. Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoștința celeilalte 

părți, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va 

comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră apără de 

răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri. 

 

 



  
 
 
 
 

Art. VIII. Art. 8.1. se modifică astfel: 
8.1. Prin semnarea prezentului contract, studentul declară că a luat la cunoștință conținutul tuturor 

regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină, normelor de etică și deontologie 

universitară și al altor documente cu caracter normativ în cadrul UNIVERSITĂȚII. 

 

Celelalte clauze ale contractului de studii universitare de licență nu se modifică. 

 

Actul adițional se încheie în două exemplare.1 Pentru UNIVERSITATE, și este semnat de către 

Decanul Facultății, împuternicit de Rectorul UNIVERSITĂȚII în acest sens. 

 

 

RECTOR,        STUDENT, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu                ______________________ 

                                                           
1Modelul Actului adițional, vizat de Oficiul Juridic al universităţii şi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar. 

Responsabilitatea conformității datelor completate personal de student revine exclusiv acestuia. 


