
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 
ȘCOALA DOCTORALĂ 
Nr. de înregistrare ______________________  
 

ACT ADI ȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE 
DE DOCTORAT 

Art. 1. Temeiul juridic    
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; Legea educației naționale nr.1 /2011; H.G. nr. 
681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; Regulamentul 
Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca de organizare și desfășurare a studiilor 
universitare de doctorat.  
Art. 2. Prezentul document constituie act adițional la Contractul de studii universitare de 
doctorat nr.____________________.  
Art. 3. Părțile prezentului act adițional la Contractul de studii universitare de doctorat sunt 
părțile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat specificat la art. 1, adică:  
(1) Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Piața 
Unirii nr. 31 în  calitate de instituție de învățământ superior de stat acreditată, aflată în 
coordonarea ministerului de resort, instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, 
denumită în continuare Universitate și reprezentată de către rector, prof.univ.dr. Radu-Marcel 
Moraru;  
(2) D.l/D.na _______________________________________________ , cu domiciliul stabil 
în localitatea ___________________________ , str. ___________________________ , nr. 
____ , bl. ___ , scara ___ , etaj ___ , apt. ___ , județul_______________________________ , 
născut(ă) în localitatea _________________________________ la data de ______________ ,  
identificat(ă) cu actul de identitate _____ , seria_____ , nr. ___________________________,  
CNP _________________________________, înmatriculat(ă) la data de _______________  
în calitate de student doctorand al universității pe un loc (căsuța corespunzătoare se marchează cu ×)  
�  cu finanțare de la buget;  �  cu taxă, la forma (căsuța corespunzătoare se marchează cu ×)  �  cu 
frecvență; �  fără frecvență, în programul de studii universitare de doctorat din domeniul arte 
vizuale, oferit de Școala doctorală din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca;  
(3) D.l/D.na ________________________________________________________, membru 
al Școlii Doctorale din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, în calitate de 
conducător de doctorat al studentului-doctorand.  
Art. 4. Obiectul prezentului act adițional la Contractul de studii universitare de doctorat 
Prezentul act adițional are ca obiect  completarea și modificarea  art.11, după cum urmează: 

După art.11.2 se introduce art.11.21, care va avea următorul conținut: 
Art.11.21 - În anul universitar 2017-2018 taxa anuală de 6000 lei, se va achita în 

patru tranşe, după cum urmează (alineat valabil doar pentru studenţii anul II în anul 
universitar 2017/2018 înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, taxă): 
a). tranşa a I-a, în cuantum de 1500 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 13 
octombrie 2017 
b). tranşa a II-a, în cuantum de 1500 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 05 
decembrie 2017; 
c). tranşa a III-a, în cuantum de 1500 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 
23 februarie 2018; 
d). tranşa a IV-a, în cuantum de 1500 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 
13 aprilie 2018; 

Pentru anul universitar 2018/2019 tranșele de achitare a  taxei anuale de 6000 lei 
vor fi stabilite prin act adi țional la contract. 
 



După art.11.3 se introduce art.11.31, care va avea următorul conținut  
Art.11.31. În cazul în care studentul-doctorand va achita integral taxa de şcolarizare, 

până cel târziu la data de 13 octombrie 2017, universitatea va acorda o reducere de 5% la taxa 
de şcolarizare a anului universitar 2017/2018. 

Art.11.5 se modifică și  va avea următorul conținut: 
Art.11.5. În cazuri excepţionale, studenţii pot depune cereri de amânare a plăţii 

tranşelor scadente cu cel târziu 3 zile înainte de expirarea datei scadente a fiecăreia din 
tranşele de şcolarizare prevăzute la art. 11.2. În acest caz studentul datorează penalităţi în 
cuantum de 0,2% pe fiecare zi de întârziere (calendaristică), calculate  până la data 
achitării debitului restant. În cazul nerespectării termenelor asumate prin cererea depusă, 
studenţii vor fi exmatriculaţi prin decizie emisă de Rectorul universităţii. În acest caz, până la 
data exmatricularii, (respectiv data emiterii deciziei de exmatriculare),  studentul  datorează 
cuantumul taxei de școlarizare calculată  până la data exmatriculării  și penalități de întârziere 
în cuantum de 0,2 % aplicată la  taxa scadentă. 

Art.14 se completează cu alin.3 care va avea următorul conținut : 
Art.14.3.Modificarea oricărei clauze a prezentului contract sau a anexelor sale se 

poate face prin înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional. 
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