CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE (MASTER)
Nr.___________/_____._____2019
În temeiul Legii nr.1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă
cu prevederile Cartei Universităţii, Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programelor de studii, cu planurile de
învăţământ elaborate de facultate şi aprobate de Senatul universitar, precum şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, s-a
încheiat prezentul contract de studii universitare,
Între:
1.
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (UCB), cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Bulevardul
Republicii nr. 1, judeţul Gorj, telefon 0253/214307, fax 0253/215794, cod fiscal 4597441, cont
RO10TREZ336504601X002052 deschis la Trezoreria Târgu-Jiu, reprezentată de prof. univ. dr. Toader NICOARĂ rector şi ec. Vasile CUMPĂNAȘU – contabil şef, numită în continuare "Universitatea"
şi
2.
D-na/Dl.*1______________________________,
domiciliat(ă)
în
localitatea
_____________,
str
_____________________, nr.__, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, judeţul/ sectorul _______________, tel._________________,
posesor
al
BI/CI
Seria
____,
nr.______________,
eliberat(ă)
la
data
de
____.____.______,
CNP____________________________,în calitate de student(ă) la Facultatea de Științe Economice, anul universitar
2019/2020, anul II de studii, la programul de studii Antreprenoriat si Administrarea afacerilor (AAA), forma de
învăţământ IF, cu taxă / fără taxă, numit(ă) în continuare "Studentul", a intervenit următorul contract.
Capitolul 1 - Obiectul şi durata contractului.
Art.1. Prezentul contract de studii universitare cu taxă/fără taxă are ca obiect derularea activităţilor specifice
programului de studii universitare de master.
Art.2 Ocuparea unui loc finanţat de la bugetul statului/cu taxă se realizează pe baza ierarhizării stabilite la
concursul de admitere şi anual prin clasificare în funcţie de performanţele academice obţinute în anul universitar anterior,
în condiţiile legii. Statutul de student la buget/cu taxă se păstrează în condiţiile stabilite în Regulamentul privind
activitatea profesională a studenților, aprobat de Senatul universitar.
Art.3 Planul de învăţământ aferent fiecărui an universitar va conţine 3 (trei) tipuri de discipline: obligatorii,
opţionale şi facultative. Conducerea facultăţii va înştiinţa studentul referitor la grupul de discipline opţionale aferente
fiecărui an de studiu. Deoarece disciplinele opţionale completează pachetul obligatoriu de discipline pe care studentul
trebuie să-1 urmeze, acesta are obligaţia de a alege, din fiecare grup de discipline opţionale, cel puţin câte o disciplină pe
semestru.
Art.4 Contractul se încheie pentru perioada corespunzătoare anului universitar 2019/2020 și cuprinde o anexă cu
disciplinele din planul de învățământ al anului universitar curent și cele restante (dacă este cazul) și taxele de
școlarizare/taxele de recontractare (dacă este cazul). Disciplinele nepromovate în anul anterior vor fi recontractate în mod
obligatoriu, în anul universitar curent, cu taxa de recontractare prevăzută de Regulamentul privind cuantumul taxelor
încasate la nivelul UCB, aprobat de Senatul universitar pentru anul universitar curent (în cazul studenților din anul II).
Durata studiilor este de 2 ani, cu un număr minim de 120 credite transferabile.
Capitolul 2 - Drepturile şi obligaţiile părţilor.
Art.5 Drepturile și obligațiile părților contractante decurg din legislația în vigoare, din Carta universității, Codul
drepturilor și obligațiilor studentului și din Regulamentele Universității.
Art.6 Universitatea are următoarele drepturi:
a) să clasifice anual studenţii după criteriile aprobate de către Senatul Universitar, în vederea ocupării locurilor bugetate
sau cu taxă;
b) să solicite studentului să respecte Regulamentele Universităţii, să-1 sancţioneze în cazul constatării abaterilor de la
acestea şi să recupereze, în cel mai scurt timp, contravaloarea prejudiciului rezultat din degradarea sau distrugerea unor
bunuri aparţinând Universităţii;
c) să stabilească cuantumul anual al taxelor de școlarizare și altor taxe asociate procesului de învățământ, tranşele de plată
ale acestora precum și consecințele neachitării acestora la termen;
d) să anuleze rezultatele unui examen sau ale unei evaluări prin dispoziţia decanului facultăţii în temeiul prevederilor din
Carta universitară, în cazul în care Comisia de Etică stabileşte că aceste rezultate au fost obţinute fraudulos, şi să anuleze,
*1 Am luat la cunoştinţă că Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu va prelucra datele mele cu caracter personal şi
că sunt obligat să furnizez aceste date, cunoscând că refuzul determină neînscrierea în anul de studii. Datele pot fi dezvăluite
Ministerului Educaţiei Naționale şi Băncilor în conformitatea Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare. Cunosc faptul că
beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, Universităţii ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. De
asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
datelor cu caracter personal şi justiţiei.
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prin decizia Rectorului cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte
că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică universitară;
e) alte drepturi conform regulamentelor interne și ale legislaţiei în vigoare.
Art. 7 Universitatea are următoarele obligaţii:
a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ şi,
implicit, parcurgerea în totalitate a acestor activităţi;
b) să se îngrijească de asigurarea condiţiilor de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare
şi să înmâneze studentului spre semnare contractul de studii și anexa la acesta;
c) să elaboreze anual și să aplice un Regulament privind activitatea profesională a studenților și să-l aducă la cunoștința
studenților, prin afișare pe site-ul web al instituției;
d) să elaboreze și să aplice un Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de
credite transferabile;
e) să prezinte studentului programele analitice/fişele disciplinelor, conform planurilor de învăţământ aprobate de Senatul
universitar;
f) alte obligaţii conform regulamentelor interne și legislaţiei în vigoare.
Art. 8 Studentul are următoarele drepturi:
a) să participe la formarea şi instruirea sa, conform programelor prevăzute în planul de învăţământ, la activităţile didactice
suplimentare organizate la cerere, specifice programului educaţional, precum şi la activităţile ştiinţifice studenţeşti din
cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Tg-Jiu;
b) să utilizeze baza materială şi logistică, să aibă acces, în conformitate cu Regulamentul privind cuantumul taxelor la
nivelul UCB la orice alte servicii legate de procesul de învăţământ sau de activităţile cu caracter sportiv, cultural şi social
şi să beneficieze de mobilităţi interne şi internaţionale şi de o evaluare corectă și echitabilă;
c) să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în structurile decizionale academice;
d) să participe, în calitate de membru al comunităţii universitare, la evaluarea activităţilor pentru disciplinele frecventate,
cu respectarea reglementărilor stabilite de Senatul universitar;
e) să primească burse, în conformitate cu reglementările legale și regulamentele Universității „Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu;
f) să beneficieze de burse de mobilitate pentru studii în țară/străinătate, în limita locurilor disponibile;
g) alte drepturi conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului, regulamentelor interne și legislaţiei în vigoare.
Art.9 Studentul are următoarele obligaţii:
a) a) să achite taxele de școlarizare și taxele de recontractare (dacă este cazul), conform prevederilor prezentului contract
și anexei la acesta, inclusiv penalitățile de întârziere la plata taxei de școlarizare, precum și taxa de înmatriculare (după
caz) și celelalte taxe prevăzute de Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate la nivelul UCB, aprobat de Senatul
universitar pentru anul universitar curent;
b) să se conformeze normelor de etică şi disciplină universitară, aşa cum decurg ele din Regulamentele şi Carta UCB
privind desfăşurarea activităţilor didactice, evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor transferabile şi certificarea
examinărilor;
c) să manifeste un comportament adecvat şi respect faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ, precum şi faţă de
ceilalţi membri ai comunităţii universitare;
d) să utilizeze cu grijă bunurile materiale existente în toate spaţiile Universităţii, să le păstreze în bună stare şi să
despăgubească instituţia în cazul distrugerii sau deteriorării bazei materiale;
e) să încheie contractul de studii cu Universitatea, până cel târziu la data de 20 octombrie a anului universitar şi, dacă este
cazul, actele adiţionale la acesta;
f) să îndeplinească toate sarcinile care îi revin, corespunzător planului de învățământ și fișelor disciplinelor;
g) să recontracteze disciplinele nepromovate anterior;
h) să accepte clauza ,,pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul
feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II –a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau
rutele călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale care
demonstrează statutul de student înmatriculat”.
i) alte obligaţii conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului, regulamentelor interne și legislaţiei în vigoare.
Capitolul 3 - Sistemul de taxe. Plata şi condiţiile de plată.
Art. 10 Taxa de școlarizare se stabileşte anual de către Senatul Universităţii şi se achită integral sau în tranşe, la
termenele şi în condiţiile stabilite. La data încheierii prezentului contract, studentul a luat la cunoştinţă despre taxele şi
cuantumul taxelor pe care acesta este obligat a le achita în anul universitar respectiv.
Art.11 Pentru anul universitar 2019/2020, cuantumul taxei de şcolarizare este de 3.200 lei/an şi se achită, în lei,
în contul RO10TREZ336504601X002052, C.U.I. 4597441, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu sau, direct, la
casieria UCB, integral sau în 3 tranşe de plată, astfel:
- I tranşă de plată, până cel târziu la data de 31.10.2019, în cuantum de 1.200 lei;
- II tranşă de plată, până cel târziu la data de 07.12.2019, în cuantum de 1.000 lei;
- III tranşă de plată, până cel târziu la data de 31.03.2020, în cuantum de 1.000 lei;
În cazuri excepționale (eliberarea unui loc bugetat prin întreruperea studiilor sau retragere de la studii până la 31
decembrie), studentul aflat în regim de finanțare cu taxă poate trece în regim finanțare fără taxă, cu respectarea
prevederilor din Regulamentul de activitate profesională a studenților.
Art. 12 În următoarele situații: întreruperea studiilor, retragerea de la studii, prelungirea școlarității, an de
extensie, exmatriculare, reînmatriculare, mobilitate internă/internațională, transfer în interiorul UCB, etc., se respectă
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prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților referitoare la obligațiile financiare și regimul de
finanțare, cu plata taxelor aferente.
Art. 13 Activităţile didactice suplimentare organizate la cererea studentului se vor plăti separat, nefiind incluse
în taxa de şcolarizare. Taxa de reexaminare, stabilită prin Regulamentul privind cuantumul taxelor incasate la nivel UCB,
se achită integral la începutul sesiunilor de reexaminări planificate. Studentul va anexa la cererea pentru susţinerea
examenelor în sesiunile de reexaminări/disertaţie o fotocopie a chitanţei prin care s-a/s-au achitat taxa/taxele
respectivă(e). Taxa de recuperare lucrări practice de laborator/ activități din cadrul școlii de aplicații se va achita
integral înainte de începutul sesiunilor curente de evaluare. Taxa de susținere examen de competențe lingvistice se va
achita la data susținerii evaluării. Taxa de reexaminare, stabilită prin Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate
la nivel UCB, se achită integral până la începutul sesiunilor de reexaminări planificate. Studentul va anexa la cererea
pentru susţinerea examenelor în sesiunile de reexaminări/de licenţă o fotocopie a chitanţei prin care s-a/s-au achitat
taxa/taxele respectivă(e).Taxa pentru susţinerea/repetarea examenului de licenţă/diplomă/disertație se achită integral în
perioada de înscriere pentru susținerea/repetarea examenului.
Accesul este gratuit pentru resursele educaționale oferite prin cursuri, seminarii, laboratoare, biblioteci.
Studentul va achita taxa stabilită pentru suporturile curriculare suplimentare-sistem cu frecvență și taxele administrative
stabilite pentru utilizarea platformelor informatice în situația pregătirii în sistemul online.
Art. 14 Dacă taxa de școlarizare datorată nu a fost achitată conform termenelor stabilite în prezentul contract,
atunci studentul nu poate participa la examene/colocvii/verificări, depășirea termenelor atrăgând aplicarea penalităților.
Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii taxei de şcolarizare, peste termenele stabilite, se percep penalităţi de întârziere, în
cuantum de 0,05%/zi din suma datorată până la data achitării acesteia. In cazul retragerii de la studii//întreruperii studiilor,
taxele achitate nu se restituie, studentul urmând să respecte prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a
studenților.
Art. 15 Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării
prevederilor Codului de etică, nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări, conform prevederilor art.147 alin.2 din
Legea nr.1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul 4 – Încetarea şi rezilierea contractului.
Art. 16 Întreruperea studiilor/retragerea de la studii se aprobă de către Consiliul de Administrație, după avizul
favorabil al Consiliului facultăţii, ca urmare a unei cereri depusă de către student, dacă sunt întrunite condiţiile
reglementate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. Studenţii au dreptul de a întrerupe studiile sau
de a se retrage la cerere. În acest caz, studentul va depune la secretariatul facultăţii o cerere de întrerupere sau retragere.
Întreruperea studiilor/retragerea de la studii, conform regulamentelor studiilor universitare presupune încetarea
prezentului contract iar la reluarea studiilor sau reînmatriculare (după caz) încheierea unui nou contract de studii. Noul
contract de studii se va încheia în condiţiile rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ.
Întreruperea studiilor/retragerea nu exonerează obligația studentului de achitare a tuturor taxelor prevăzute de
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, în funcție de momentul întreruperii studiilor/retragerii de la
studii.
Art. 17 Contractul poate fi reziliat unilateral de către UCB pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către student, caz
în care aceasta este îndreptăţită la plata de către student a debitelor acumulate şi a penalităţilor aferente.
Art. 18 Prezentul contract încetează de drept, iar calitatea de student se pierde, fără îndeplinirea unor formalităţi
speciale, în următoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) din iniţiativa studentului, fără restituirea taxei achitate anterior retragerii/întreruperii studiilor;
c) din iniţiativa Universităţii, în cazul exmatriculării pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
obligaţiilor curriculare sau financiare asumate prin Contract. In acest caz, Universitatea este îndreptăţită să solicite
plata de către student a debitelor acumulate. In cazul exmatriculării studentului, prezentul contract încetează la data
emiterii deciziei de exmatriculare.
d) dacă nu se poate constitui grupa de studii şi studentul nu optează pentru altă specializare;
e) prin acord bilateral;
f) în caz de deces;
g) în caz de forţă majoră.
Forţa majoră reprezintă împrejurări intervenite după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente
neprevăzute, extraordinare şi nemaiîntâlnite pentru una din părţi. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la
cunoştinţa celeilalte, în scris, în maxim 7 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maxim 15 zile de
la apariţia acesteia. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere
despăgubiri.
Orice îngăduinţă din partea UCB nu poate fi interpretată ca renunţare la clauzele de exmatriculare.
e) mobilității definitive la altă instituție de învățământ superior.
Capitolul 5 - Dispoziţii finale.
Art. 19 Nerespectarea de către student a îndatoririlor asumate prin prezentul contract atrage atenţionarea şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele universităţii la propunerea Consiliilor facultăţii, aprobate de Rector, sau
după caz, conform legilor în vigoare şi se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care
au fost săvârşite. Sancţiunea aplicată poate fi contestată în termenul legal de 30 de zile de la data comunicării la organul
de conducere imediat următor. In situații litigioase privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile studenți - salariații UCB,
atât studentul, cât şi salariații se pot adresa Comisiei de Etică. In apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin
petiție organelor de conducere ale facultații sau universității. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind prevederile
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prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar
în caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 20 Datele conţinute în prezentul contract au caracter confidenţial, părţile angajându-se să nu le divulge şi să
asigure protecţia lor corespunzătoare. Studentul, prin semnarea prezentului contract, îşi exprimă acordul în privinţa
utilizării şi includerii datelor sale personale menţionate în contract în baza de date a UCB, în scopul înscrierii acestora în
Registrul Matricol Unic şi pentru a fi folosite în activităţi de marketing ulterioare, fiindu-i garantate drepturile prevăzute
de legislaţia privind protecţia persoanelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.
Art. 21 Pe durata derulării sale, prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile actelor normative
incidente, cu prevederile Cartei UCB, Regulamentelor, Procedurilor, Metodologiilor interne, cu Hotărârile adoptate de
către organismele de conducere colegiale şi cu Deciziile emise de către Rectorul acesteia. Prin semnarea prezentului
contract de studii, studentul a luat la cunoştinţă şi se obligă să respecte întocmai prevederile Cartei, ale Regulamentelor şi
ale tuturor actelor interne care-l privesc.
Art. 22 Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. Prezentul contract împreună cu un
număr de ___Anexe, numerotate de la nr. 1-4, care constituie parte integrantă s-a încheiat azi, __.10.2019, în 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”DIN TÂRGU JIU

RECTOR,
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

STUDENT,
(Nume, prenume şi semnătura)
_______________________

DECAN,

COMPARTIMENT JURIDIC

Am primit un exemplar,
Data :____.10.2019
Semnătura :________________

,
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