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CONTRACT DE PLATĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE  

PENTRU STUDENȚII U.V.T. 
DE PLĂTITORI EXTERNI (persoane fizice / juridice) 

 
Nr. ............... din ......................... 

 
 
CAPITOLUL 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Art. 1.1. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA, cu sediul în: Timişoara, 
Bdul. Vasile Parvan nr. 4,  Cod: 300 223, Tel: 0256/ 592 168 (169, 170), Fax: 0256/ 592 310; 
Cod  fiscal: 4250670; Cont bancar nr.: RO21TREZ62120F330500XXXX deschis la 
Trezoreria Timişoara, reprezentată prin RECTOR domnul prof. univ. dr. MARILEN 
GABRIEL PIRTEA şi DECAN domnul…………………..………………………, în calitate 
de PRESTATOR  pe de o parte şi  
 

Art. 1.2. ........................................................................................................................., 
cu sediul în:......................................................................,  nr. ............... Tel.: 
......................................................... Fax……………………………………C.I.F(C.U.I): 
...................................., Cont IBAN: 
.................................................................................................................................., deschis la 
...................................................................................., reprezentată prin....................................  
...........................................avînd funcția de 
......................................................................................., în calitate de PLĂTITOR TAXĂ 
ȘCOLARIZARE, numit în continuare PLĂTITOR şi  
 

Art. 1.3. Domnul  .........................................................................................., domiciliat 
în localitatea……………………..……………………., str………………………………., 
nr…………., Tel:......................................................e-mail …………………………………. în 
calitate de STUDENT la Facultatea de …………..……………………………………………., 
specializarea…………………………………………………., anul ……………., ciclul de 
licență/masterat/doctorat, denumit în continuare BENEFICIAR. 
 
CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art. 2.1. Obiectul contractului este susţinerea finaciară, prin plata taxei de școlarizare, 
a STUDENTULUI (numit BENEFICIAR) care urmează cursurile  programelor de studiu 
aflate în oferta educațională a PRESTATORULUI (Universitatea de Vest din Timișoara), la 
ciclul de studii de licentă/masterat/doctorat la Facultatea de 
______________...........________________________ 
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CAPITOLUL 3 . DURATA  
 
 Art. 3.1. Durata acestui contract se întinde pe perioada pentru care se suportă plata 
taxei de scolarizare de către beneficiar (definit la punctul 1.3), respectiv pentru anul 
universitar/semestrul(I+II)……..………………………(se trece anul de studii pentru care se 
suportă taxa de școlarizare), al ciclului de licență/masterat/doctorat.  
 3.2. Prezentul contract poate fi prelungit, prin acordul părților, printr-un act adiţional 
semnat de către toate părțile implicate. 

 
CAPITOLUL 4 . OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art. 4.1. PLĂTITORUL are următoarele obligaţii:  
a. să achite contravaloarea prezentului contract conform capitolului 5 și să facă dovada 

achitării acesteia prin transmiterea unei copii a documentului de plată pe adresa 
economic.financiar@e-uvt.ro sau Fax: 0256/ 592 310. 

b. să cunoască și să respecte obligațiile aferente regimului taxei de școlarizare prevăzute în 
Contractul de studii (licență/masterat/doctorat) încheiat între universitate și student și cuprins 
în alte regulamentul interne de la nivelul universității sau facultății.  

 
Art. 4.2. BENEFICIARUL (STUDENTUL) are obligaţia: 
 

a. să urmeze cursurile aferente anului universitar/semestrului, pentru care 
PLĂTITORUL suportă taxa de școlarizare, având drepturile şi îndatoririle 
conforme cu Regulamentul de organizare și funcţionare al facultăţii cu care are 
semnat Contractul de Studii; 

b. să solicite PLĂTITORULUI dovada achitării taxei și să o depună la secretariatul 
facultății (secretara de specializare) de la care provine. 

c. să aducă la cunoștiința PLĂTITORULUI Contractul de Studii semnat de către acesta cu 
universitatea și orice alte informații care conțin modificări ale regimului taxei de 
școlarizare. 
Art. 4.3. PRESTATORUL se obligă să asigure baza materială, personalul didactic, 

suporturile de curs, precum şi toate condiţiile necesare desfăşurării unui proces de instruire de 
calitate, în conformitate cu Planul de învăţământ aprobat de Senatul Universităţii de Vest din 
Timişoara si cu legislaţia în vigoare, pentru perioada aferentă taxei de scolarizare achitată de 
PLĂTITOR; 

 
CAPITOLUL 5. PLATA TAXELOR 
 

Art. 5.1. PLĂTITORUL, va plăti taxa de şcolarizare de ………………………., 
valabilă la data încheierii prezentului contract. 

Art. 5.2. Plata se va face prin: virament, cu ordin de plată sau numerar, în contul 
PRESTATORULUI sau la caseria PRESTATORULUI. 

Art. 5.3. Plata taxelor trebuie făcută în maxim 30 zile calendaristice, de la data 
emiterii facturii de către PRESTATOR; 
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Art. 5.4. În cazul nerespectării termenului de plată (prevăzut la punctul 5.3), 
contractul se reziliază de drept, fără somaţie, punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei - 
pact comisoriu de ultim grad. 

Art. 5.5. În situația aplicării punctului 5.4., studentul are obligația de a se supune 
condițiilor privind plata taxei de școlarizare prevăzute în Contractul de studii semnat cu 
PRESTATORUL. Incheierea prezentului contract nu il exonerează pe student de obligația de 
a plăti taxa de școlarizare, născută din Contractul de studii. 

 
CAPITOLUL 6. LITIGII 
 

Art. 6.1. Orice litigii se vor naşte din prezentul cotract în legătură cu validitatea, 
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  
 Art. 6.2. Dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de 
Instanțele de judecată competente de la sediul PRESTATORULUI.  

 
CAPITOLUL 7. PREVEDERI FINALE 
 

Art. 7.1. Acest contract se întocmeşte în trei exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 

Art.7.2. În cazul retragerii de la studii sau a exmatriculării studentului, sumele achitate 
în contul taxei de şcolarizare nu se restituie de către PRESTATOR. 

 
 

      PRESTATOR,      PLĂTITOR, 
 

RECTOR,     DIRECTOR/ADMINISTRATOR, 
Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA   ___________________________ 

(Nume și prenume) 
_______________________________   ____________________________ 
 (Semnătura și ștampila)      (Semnătura și ștampila) 

 
Decan,        BENEFICIAR(Student), 
______________________     _______________________ 
(Numele și prenumele, semnătura)     (Numele și prenumele, semnătura) 

         
Director Economico-Financiar,       
dr. ec. Cosmin Spiridon 
_________________________ 
(Numele și prenumele, semnătura)  
 

Aviz juridic, 
________________________      
(Numele și prenumele, semnătura)       

Viza CFP, 
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