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ACT ADIŢIONAL NR. …. 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Nr………… din …………/20… 

 

 

Art. 1. Universitatea pentru Ştiinţele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, cu sediul 

în  Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, reprezentată prin Rector, Prof. univ. Dr. Gerard 

JITĂREANU şi ……………………. Decan al  Facultăţi i  de. . . . . . . . . . . . . . , Prof. univ. Dr. 

........................................, în calitate de prestator de servicii educaţionale, pe de o parte,  

       şi 

 2. Studentul(a) _________________________________________________, născut(ă) la 

data de ___________________, în localitatea _______________________, fiul/fiica lui 

______________ şi al ________________________, domiciliat(ă) în localitatea 

_______________________, str. ____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. __ ap., 

___ jud. (sect.) ____________, legitimat cu C.I. seria ____, nr. ____________, eliberată de 

SPCLEP ________________ la data de ______________, CNP_______________, telefon 

______________, e-mail ____________________, în calitate de beneficiar de servicii 

educaţionale, au convenit să  încheie prezentul Act adiţional, care este anexă la contractul de 

studii nr. ________ din ___________, conform art. 4 şi art. 5 din contract, fiind valabil pentru anul 

universitar 2021-2022.  

 

Art. 2. Prezentul act aditional reglementează modul de finanţare a studiilor şi 

parcurgerea programului de studiu anexat,  pentru  anul universitar 2021/2022. 

 

Art. 3. În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea locurilor cu finanţare de la 

bugetul de stat, aprobat de Senatul Universităţii pentru Științele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad” 

din Iaşi, la finalul anului universitar 2020 – 2021, în urma ierarhizării după situația profesională, 

statutul studentului/studentei ______________________ este în regim de finanţare 

______________ .  

 

Art. 4. (1) Se actualizează prevederea din contractul de studii de la art.14 (2). Astfel, în anul 

universitar 2021-2022 taxa de studii este de .......lei, pentru studenţii care beneficiază de servicii 

educaţionale pe bază de taxă, şi se va achita în trei tranşe, conform hotărârii Senatului: 

 a. prima tranşă – 50% (.......lei) se va achita la începerea anului universitar, în primele 

două săptămâni; 

 b. tranşa a doua – 30% (..........lei) se va achita înainte de sesiunea de iarnă, până la data 

de 10.01.2022; 

 c. tranşa a treia – 20% ( ....... lei) se va achita în primele 10 zile ale semestrului II, până la 

data de 24.02.2022. 
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(2) Taxa pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, în cazul studenţilor cu taxă 

se va stabili de către senat la începutul anului universitar. 

 

 Art. 5. Se actualizează prevederea din contractul de studii de la art. 15. Astfel, pentru anul 

universitar 2021/2022, studenţii de pe locurile finanţate de la bugetul de stat trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii şi standarde de performanţă: 

 (1) realizarea unui număr de puncte de credit care să permită situarea pe un loc 

finanţat de la bugetul de stat; 

 (2) obţinerea notei de minimum 8,00 la practica de specialitate. 

 

Art. 6. Studentul se obligă să respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006. 

 

Art. 7. Prin semnarea prezentului act adițional studentul confirmă că este informat cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii de către U.S.V. Iași (pentru a beneficia de 

facilități de transport, burse, de asistență medicală etc.) 

 

Art. 8. (1) Prezentul act adiţional se încheie astăzi, ........ 2021, în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada anului universitar 

2021-2022. 

 (2) Un exemplar din contract se păstrează la secretariatul facultăţii, în dosarul personal al 

studentului, iar al doilea de către student. 

     

 

Universitatea pentru Științele Vieții 

 “Ion Ionescu de la Brad”din Iaşi     

                            

 

                                  RECTOR, 

         Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU   

 

 

 

Student(ă), 

________________________________  

(Nume, iniţiala tatălui/mamei, prenume) 

 

Facultatea de ............................... 

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. …………….. ….. 
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                        OFICIUL JURIDIC, 

       SCA „ Av. N. Moşneguţu-Av. O. Chiriţă” 

  

    

Am primit 1 exemplar, astăzi   

_________________  
     

Semnătura, 

 

 

A N E X Ă 
la Actul adiţional nr. ……. / ………….… 

  
PROGRAMUL DE STUDIU 

 

 Facultatea de ______________, specializarea _________________, anul de studiu ___ . 

- Modul de organizare a procesului de învăţământ şi de acordare a creditelor este detaliat în 

ghidul studentului, care constituie cadrul normativ intern specific pentru Facultatea de 

……………….., specializarea ___________________________. 

- Programul de studiu se fundamentează pe baza planului de învăţământ şi a fişelor 

disciplinelor, pe facultăţi, domenii şi specializări, elaborat şi aprobat în sistemul de credite 

transferabile pentru anul universitar în curs. 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL UNIVERSITAR 2021/2022 
ANUL …. 

Nr. 
crt. 

Disciplina Cod 
Sem. 1 – 14 să ptămâni Sem. 2 – 14 să ptămâni Total an 

univ.  

C S L Pr E/C 
Ore  
SI 

Nr. 
credite C S L Pr E/C 

Ore 
SI 

Nr. 
credite 

Ore 
SI credite 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
OBLIGATORII 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

OPȚ IONALE (LA ALEGERE) 
        

  

     

    
             
             
             
             
                   
                   

FACULTATIVE 
                   
                   

SEMINAR PEDAGOGIC (OPȚ IONAL) 
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DECAN,    SECRETAR FACULTATE, 

 STUDENT, 
____________________  ________________________        

 

 

 



 

5 
 

 


