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ACT ADIŢIONAL Nr. ….
LA CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr.______din__________
Art. 1. PĂRŢILE
a) UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI (U.T.C.B.), cu sediul în Bd. Lacul Tei, nr. 124, sectorul 2,
Bucureşti, cod fiscal nr. 4266570, cont RO57TREZ70220F330500XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 2
Bucureşti, reprezentată de Rector Prof.dr.ing. Radu Sorin Văcăreanu, în calitate de Instituţie Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat (IOSUD),
b) Domnul / Doamna___________________________________________________________________ , în
calitate de conducător de doctorat şi
c) Domnul / Doamna___________________________________________________________________ , posesor
al B.I./C.I. seria ______ nr. __________________, CNP ______________________________ , înmatriculat/ă la
studii universitare de doctorat în cadrul U.T.C.B. la forma cu frecvenţă, cu finanţare asigurată de la buget / taxă,
în domeniul de doctorat ______________________________________ , în calitate de student doctorand, au
convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL ACTULUI ADIŢIONAL
2.1. Obiectul actului adiţional îl reprezintă modificarea formei de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de
doctorat oferite de către U.T.C.B., în baza cererii studentului doctorand sau propunerii conducătorului de doctorat
depusă la Secretariatul Şcolii Doctorale şi aprobată de Consiliul de Administraţie U.T.C.B. şi a Deciziei Rectorului
UTCB nr ……….. din data de………. Astfel, se modifică forma de învăţământ de la ……………. la …………………….

Art. 3. CADRUL LEGAL
3.1. U.T.C.B. îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română.
3.2. Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în U.T.C.B. se face pe baza Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Doctorale, aprobat de Senatul U.T.C.B.
3.3. Prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Doctorale guvernează cadrul contractului de
bază dar şi al prezentului act adiţional.

Art. 4. DURATA ACTULUI ADIŢIONAL
4.1. Durata actului adiţional este de …….., respectiv pentru anul universitar…………….…, conform solicitării
studentului doctorand şi aprobării Scolii Doctorale, respectiv a Consiliului de Administraţie al UTCB.

Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. U.T.C.B. se obligă:


să continue prestarea de servicii educaţionale privind studiile universitare de doctorat, în conformitate cu
contractul de bază;

 să îşi asume pe perioada de prelungire obligaţiile aplicabile derivate din contractul de bază;
5.2. Conducătorul de doctorat se obligă:


să coordoneze şi să îndrume activitatea de cercetare a studentului doctorand, în conformitate cu
programul de cercetare ştiinţifică aprobat, pe perioada prelungirilor solicitate;

 să îşi asume pe perioada de prelungire obligaţiile aplicabile derivate din contractul de bază;
5.3. Studentul doctorand se obligă:
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să achite taxa de studii sau, după caz taxele de restanţă prevăzute în Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Şcolii Doctorale la datele prevăzute de conducerea U.T.C.B.; cuantumul taxelor este stabilit
anual de către Senatul U.T.C.B.; în anexa la prezentul act adiţional sunt prezentate taxele pe care studentul
– doctorand trebuie să le achite pe durata prelungirii studiilor universitare de doctorat.



să îşi asume pe perioada de prelungire obligaţiile aplicabile derivate din contractul de bază.

Art. 6. FINANŢARE
6.1. Finanţarea studiilor universitare de doctorat se va face conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Şcolii Doctorale din taxa anuală sau taxele de restanţe stabilite de Senatul U.T.C.B.

Art. 7. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente din raza teritorială a Sectorului 2 Bucureşti.

Art. 8. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului act adiţional se face numai printr‐un act adiţional suplimentar încheiat între părţi.
9.2. Prezentul act adiţional reprezintă voinţa părţilor şi a fost încheiat într‐un număr de 3 exemplare, astăzi
_________________
Rector,

Conducător de doctorat

Student doctorand

Prof.dr.ing. Radu Sorin Văcăreanu

____________________________

______________________

(grad didactic, nume, prenume)

(nume, prenume)

____________________________

____________________________

_______________________

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Director Scoala Doctorală UTCB
Prof.dr.ing. Loretta Batali
____________________________
(semnătura)

Director general administrativ
Ec. Monica Florentina CALOPEREANU
____________________________
(semnătura)

Director Economic
Ec. Paula Iliescu
____________________________
(semnătura)

Consilier Juridic
Jurist Georgeta Florea
____________________________
(semnătura)
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ANEXA 1

ACT ADIŢIONAL Nr. …..
LA CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr.______din__________
Domnul / Doamna___________________________________________________________________ , posesor
al B.I./C.I. seria ______ nr. __________________, CNP ______________________________ , înmatriculat/ă la
studii universitare de doctorat în cadrul U.T.C.B. la forma cu frecvenţă, cu finanţare asigurată de la buget / taxă,
în domeniul de doctorat ______________________________________ , în calitate de student doctorand, care
a solicitat prelungirea contractului de studii pe o perioadă de ..............................se obligă să plătească
următoarele taxe de restanţă, respectiv taxe de studii pentru anul universitar …….… (Secretariatul bifează
situaţia care corespunde şi se completează suma de plată şi data până la care trebuie efectuată plata; se
barează situaţia care nu corespunde):
 taxă de studiu valoare ………………….. lei, de plătit până la data de ………………………………….
 taxă de restanţe valoare ……………………… lei, echivalentă a ……………….. credite restante, de plătit până la
data de …………………………………………………..
Situaţie credite restante la data de 1.10.2016 (se completează de Secretariat):
 DO 1 10credite
 DO 2 10 credite
 DO 3 10 credite
 DE 1 10 credite
 DE 2 10 credite
 Raport 1 10 credite
 Raport 2 30 credite
 Raport 3 30 credite
 Elaborare teză 60 credite
Alte precizări: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Director Scoala Doctorală UTCB
Prof.dr.ing. Loretta Batali
____________________________
(semnătura)

Conducător de doctorat

Student doctorand

____________________________

______________________

(grad didactic, nume, prenume)

(nume, prenume)

____________________________

_______________________

(semnătura)

(semnătura)

Director Economic
Ec. Paula Iliescu
____________________________
(semnătura)
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