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MINISTERUL EDUCAȚIEI        AVIZAT OFICIUL JURIDIC, 

 

        

          

Nume Prenume: Semnătură: 

ACT ADIȚIONAL NR. .... DIN ...... octombrie 2021 

LA CONTRACTUL CADRU DE STUDII PENTRU STUDENȚI      

NR. ............... DIN ...................... 

Încheiat între: 

1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA DIN IAȘI,  FACULTATEA DE FARMACIE, reprezentată de 

DECAN PROF. UNIV. DR. LENUȚA PROFIRE, și 

2.  _____________________________________________________________________________ în calitate de student(ă), 

specializarea  FARMACIE,  anul de studiu III, beneficiar(ă) de servicii educaționale finanțate1 _________________, 

având act de identitate seria ____, nr. ___________, CNP _________________________________, domiciliat(ă) în 

județul __________________________, localitatea ____________________________________________, str. 

_______________________________,nr. ____, bl. ____, et. ____, ap. _____, tel. _______________________________, 

e-mail:________________________________. 

Având în vedere Decizia nr. 299/19.02.2021 privind cuantumul, scadența și valoarea tranșelor taxelor de școlarizare, 

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional, cu următorul conținut: 

Art. 1. Punctul 5.5. din Capitolul IV al contractului de studii se modifică și va avea următorul conținut: 

Studentul are obligația să achite taxele de școlarizare în cuantumul anual stabilit de către Senat,  până la sfârșitul 

anului universitar, în cuantum de 100%, în trei tranșe: până la data de 15 octombrie 2021 prima rată, până la data de 

21 ianuarie 2022 a doua rată și până la data de 3 iunie 2022 a treia tranșa din taxă. Pentru sesiunea extraordinară, 

pentru modificare de calificative, examene credit și examene restante, studenții achită taxa aferentă acestei 

perioade, conform Deciziilor adoptate de conducerea UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA DIN 

IAȘI și publicate pe site-ul instituției, conform structurii anului universitar. 

Taxa de școlarizare  pentru anul universitar 2021 – 2022 este de : 

o 7500 lei  

o 5000 lei 

o 4000 lei  

o 5000 euro 

o 2500 lei (an complementar an terminal Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie) 

o 1800 lei (an complementar an terminal la specializările cu 240 de credite) 

o 1500 lei (an complementar an terminal la specializările cu 180 de credite) 

o 1500 euro (an complementar an terminal) 

  

(se va bifa suma corespunzătoare, de către secretarul de an) 

 

Valoarea tranșelor taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2021 - 2022 este următoarea: 

- Cuantum taxă 7500 lei – fiecare din cele 3 tranșe este în valoare de 2500 lei 

 
1 Se va preciza de către secretarul de an tipul de finanțare:  „de la  buget” sau „pe bază de taxă”.  
Studentul va scrie olograf pe fiecare pagină a actului adițional “citit și asumat” și va semna . 
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- Cuantum taxă 5000 lei - tranșa I – 2000 lei 

                                  - tranșa II – 1500 lei 

                                  - tranșa III – 1500 lei  

- Cuantum taxă 4000 lei - tranșa I – 1500 lei 

                                   - tranșa II – 1500 lei 

                                   - tranșa III – 1000 lei  

- Cuantum taxă 5000 euro - tranșa I – 1500 euro 

                                     - tranșa II – 1500 euro 

                                                - tranșa III – 2000 euro. 

Taxele pentru an complementar an terminal se plătesc până la 15 octombrie 2021. 

Celelalte prevederi din contractul de studii rămân neschimbate. 

Prezentul act adițional se încheie astăzi, .........octombrie 2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

DECAN, 

Prof. Univ. Dr. Lenuța Profire 

SECRETAR ȘEF FACULTATE, 

Elena Marin 

  

SECRETAR AN, 

Ana Maria Paraschiv 

STUDENT*, 

___________________________ 

                                                                                                                

* Studentul va scrie olograf pe fiecare pagină a actului adițional “citit și asumat” și va semna . 
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