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ACT ADIŢIONAL NR. ____ 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

-ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ- 

 

Nr. ___________ din ____________ 

 
 

 

Art. 1. Universitatea pentru Științele 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 Facultăţii  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 …………………………… și 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 educaționale, au convenit să 

încheie prezentul Act adițional, care este anexă la contractul de studii nr…………………. 

din …………….., conform art. 4 și art. 5 din contract, fiind valabil pentru anul universitar 

2021-2022. 

 

Art. 2. Prezentul act adițional reglementează modul de parcurgere a 

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

Art. 3. Se actualizează prevederea din contractul de studii de la art. 14 (4). Astfel, în 

anul universitar 2021-2022 taxa de studii este de 7.800 lei, pentru studenții care beneficiază 

de servicii educaționale pe bază de taxă, şi se va achita în două tranșe, conform hotărârii 

Senatului: 

a. prima tranșă - 50% (3.900 lei) se va achita la încheierea prezentului Act 

adițional (nu mai târziu de 11 octombrie 2021); 

b. tranșa a doua - 50% (3.900 lei) se va achita înainte de sesiunea din ianuarie- 

februarie (până la 10 ianuarie 2022); 
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Art. 4. (1) Prezentul act adițional se încheie astăzi, …… ………………, în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și își păstrează valabilitatea pe 

perioada anului universitar 2021-2022. 

(2) Un exemplar din contract se păstrează la secretariatul facultății, în dosarul 

personal al studentului, iar al doilea de către student. 

Art. 5. Prin semnarea prezentului contract studentul afirmă că este informat cu 

privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii, de către U.S.V. Iași.  

 

 

 

Universitatea pentru Științele Vieții                                           Student(ă), 

   “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi,   

                           

                           RECTOR, 

          Prof. univ. Dr. Gerard JITĂREANU 

  

 

 

________________________________  

(Nume, iniţiala tatălui/mamei, 

prenume) 

 

                            DECAN, 

         Prof. univ. Dr. ___________________ 

 

         FACULTATEA DE ______________ 

                    

 

 

 

                    OFICIUL JURIDIC, 

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

 

 

Am primit 1 exemplar, astăzi 

___________ 
 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


