
 
 
 
 
 

  
 

Aprobat prin H.C.A. nr. 14/13331/21.06.2022 

Anexă nr. 2 la H.S. nr. 154/14151/29.06.2022  

  

Vizat Oficiul juridic:__________ 

Vizat CFP: _____________ 

 

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

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER___________ (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, programul de studii universitare de master 

____________________________________________________, regim de finanțare fără taxă 

(buget) / cu taxă, anul universitar 2022-2023, anul ___, grupa, ______, denumit(ă) în continuare 

STUDENT.  

Art. II. Situația școlară la finele anului universitar anterior, 2021-2022. 

Media:            sau             Număr de credite promovate:     

CREDITE NEPROMOVATE: 

Disciplina Examinator Disciplina Examinator 

    

    

    

    

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. I. Art. 4.2. lit d se completează astfel:  

d) eliberează gratuit actele de studii și documentele universitare; 
 

Art. II. Art. 4.4. lit g) se modifică astfel:  

g) nu solicită restituirea taxelor achitate în cazul exmatriculării sau al mobilității academice 

definitive la alte instituții de învățământ superior;  
 

Art. III. Art. 4.4. se completează cu următoarele prevederi:  

o) să respecte dreptul de autor al cadrelor didactice, asupra materialelor didactice prezentate de 

aceștia.  

p) să aducă la cunoștința Universității orice modificare/schimbare a datelor personale sau a altor date 

care îl privesc; 

r) să utilizeze, în relația cu Universitatea (contul umft.ro), doar adresa de e-mail instituțională primită 

la înmatriculare;  
 

Art. IV. Art. 5., pct. 5.4 se modifică astfel: 

(1) Începând cu anul doi de studii, pentru ciclul de studii universitare de master, studenții pot achita 

taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, în termen 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). 

(2) După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de 

școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anul II de studii/complementar, 

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. 

(3) După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții masteranzi care 

nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul stabilit în prezentul regulament. 

 
 

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

 

Actul adițional se încheie în două exemplare.1 Pentru UNIVERSITATE, prezentul contract este 

semnat de către Decanul facultății, împuternicit de către Rectorul UNIVERSITĂȚII în acest sens. 

 

                   RECTOR,              STUDENT, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu         _____________________ 

 

                                                           
1Act 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. 

 
 


