ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

A C T

A D I Ţ I O N A L

N R 1

La Contractul de studii nr. ____________ din ___/___/______
Încheiat între:
Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din Bacău, cu sediul în Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157, cod unic de înregistrare 4278094,
cont IBAN RO20TREZ06120F330500XXXX, reprezentată legal prin Rector, Prof.univ.dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY, în calitate
de instituţie de stat acreditată să desfăşoare activităţi de învăţământ universitar de licenţă/master/doctorat şi postuniversitar (CAEN
8542), înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr.10275 şi
II.1.Student(a):
Numele

Prenumele

Facultatea

DE INGINERIE

Anul
universitar

2021-2022

Născut(ă)

la data

Fiul/fiica

lui

Domiciliul

Anul de studii

1

IF

grupa/post

judeţul

în localitatea
şi al
judeţul

localitatea
str.

Legitimat cu CI (P) seria

Forma de învăţământ

Programul de
studii

nr.

bl.

numărul

sc.

ap.

CNP

eliberat de

la data

II.2. Girant :
Numele

Prenumele

Născut

la data

Fiul/fiica

lui

şi al

Domiciliul

localitatea

judeţul

str.
Legitimat cu CI seria

judeţul

în localitatea

nr.

bl.

numărul

sc.

ap.

CNP

eliberat de Poliţia

la data

au convenit asupra completării contractului mai sus-menţionat, după cum urmează:
1. Taxa de studii pentru cele 60 credite aferente anului universitar 2021-2022 este de 2.200 LEI şi se va achita la casieria Universităţii
(având sediul la adresa menţionată în antet) / Bancă, astfel:
–
Rata I: 550 LEI, termen scadent 31 octombrie 2021.
–
Rata II: 550 LEI, termen scadent 15 decembrie 2021.
–
Rata III: 550 LEI, termen scadent 15 februarie 2022.
–
Rata IV: 550 LEI, termen scadent 15 aprilie 2022.
2. Pentru anul de studii suplimentar, studentul(a) va achita o taxă de ................. LEI, reprezentând contravaloarea unui număr de ______
credite/discipline nepromovate.
3. Neplata taxei de şcolarizare la termenele stabilite atrage după sine penalităţi de 0,05 % pe zi întârziere, aplicate la suma datorată.
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4. Prin semnarea prezentului act adiţional, atât studentul(a), cât şi girantul acestuia sunt de acord cu modificarea Art. 4.3 din contractul de
studii iniţial, astfel: Girantul se obligă ca, în calitate de fidejusor/codebitor în solidar cu debitorul, în condiţiile în care studentul(a)
nu-şi îndeplineşte obligaţia de la articolul 4.2. litera (h), să achite aceste taxe în locul studentului(ei). De asemenea, atât studentul(a),
cât şi girantul acestuia, renunţă la orice beneficiu de discuţiune şi de diviziune privind obligaţia de plată asumată în solidar.
Prezentul articol produce efecte numai asupra contractelor de studii încheiate înainte de anul universitar 2013-2014.
5. Prin semnarea prezentului act adiţional, atât studentul(a), cât şi girantul atestă/confirmă faptul că semnătura respectivă este a lor, iar
ulterior semnării oricărui act adiţional, aceştia nu vor mai putea contesta actul adiţional şi contractul de studii, pe motivul că nu sunt
însuşite şi că semnătura de pe actele respective nu le este opozabilă.
6. Efectuarea studiilor este condiţionată de plata taxei de şcolarizare. Plata acestei taxe nu este condiţionată de participarea efectivă la
studii.
7. Neachitarea integrală a taxei, la sfârşitul anului universitar, atrage după sine exmatricularea studentului(ei). Exmatricularea
studentului(ei) din culpa exclusivă a acestuia(acesteia), pentru nerespectarea prevederilor de la punctele 1-3, nu-l(nu o) exonerează
de obligaţia de plată a tuturor obligaţiilor financiare, inclusiv a penalităţilor de întârziere, în cuantum de 0,05% pe zi, calculate la
debitul restant, prevăzute în actele adiţionale şi contractul de studii.
8. Subsemnatul(a), __________________________________________________________________________, (se va completa cu sunt/
nu sunt de acord) __________________________________________________ cu furnizarea datelor mele cu caracter personal
unor instituții abilitate, care oferă posibile oportunități de angajare sau promovare a studenților sau absolvenților pe piața muncii.
Subsemnatul(a), _________________________________________________________________________, am luat la cunoștință
faptul că Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va prelucra datele mele cu caracter personal si că sunt obligat(ă) să furnizez
aceste date, cunoscând că refuzul determină neînscrierea în anul de studii. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal
justificat, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a beneficia de asigurarea de
sănătate fără plata contribuției si de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul
anului calendaristic, indiferent de distanta sau rutele călătoriilor, conform prevederilor legale în vigoare, sunt de acord cu
prelucrarea datelor personale, care demonstrează statutul de student(ă) înmatriculat(ă). Cunosc faptul că beneficiez de dreptul la
informare, dreptul de acces, de intervenție si opoziție asupra datelor furnizate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, am luat la
cunoștință că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal și justiției.
9. Subsemnatul(a),__________________________________________________________________________,
în calitate de student(ă) al/a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, utilizator al rețelei informatice a Universității, declar că am
luat la cunoștință și mă angajez să respect Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău.
Cunosc faptul că nerespectarea regulilor de conduită, stabilite de regulamentul sus-menționat, atrage după sine pierderea calității de
utilizator, fără nicio notificare prealabilă și voi răspunde civil, administrativ și, după caz, penal, în conformitate cu legislația în
vigoare și Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Subsemnatul(a),_________________________________________________________________________,
în
calitate
de
student(ă) al/a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, am citit și înțeles pe deplin conținutul și efectele tuturor clauzelor
Contractului de studii, precum și prezentului Act-adițional, inclusiv, dar fără a se limita, la cele care vizează: modalitatea de
utilizare și prelucrare a datelor cu caracter personal și regulile de utilizare a sistemului informatic al Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Modelul prezentului Act adițional a fost aprobat de Consiliul de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în
şedinţa din data de 16.07.2020.
Actul adiţional a fost încheiat astăzi ___________ în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
RECTOR, prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY
DECAN, Conf. univ. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ
Administrator-şef, ing. Mihaela NEDEFF

GIRANT, ...................................................................................
Data ................................. Semnătura.........................

Consilier Juridic, jr. Emil BALINT
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STUDENT(A),
………………………………………………………
Data ............................... Semnătura............................
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