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În formatul .doc, ce se va folosi efectiv pentru realizarea contractului de studii se vor elimina precizările în albastru. Ele se vor păstra doar în
formatul .pdf (electronic şi tipărit) pentru conformitate.

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE
Nr. .................. / ......................
Prezentul contract a intervenit între:
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti USAMV Bucureşti, reprezentată
prin
RECTOR,
Dl
Prof.
dr.
Sorin
Mihai
CÎMPEANU,
respectiv,
Facultatea
de
..................................................................................., reprezentată prin DECAN, Dl/D-na Prof. dr.
..............................................................................................., având sediul în B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1,
11464, Bucureşti, în calitate de Contractant/Contractor1
şi
..................................................................................., în calitate de Contractor/Contractant, student la
Facultatea de, ................................................................... specializarea ...................................................................
(licenţă, master), cursuri cu frecvenţă/frecvenţă redusă (în funcţie de programul de studii se lasă una dintre
variante, iar această precizare se va şterge), anul ............................., născut la data de ........................................
în localitatea ..........................................................., judeţul, fiul/fiica lui ........................................................ şi al
..........................................., cu domiciliul stabil în localitatea ................................................ str.
.........................................................., nr. ............, bl. ............, sc. ..............., ap. .................., jud. (sector)
..........................................................., legitimat cu C.I. (B.I.) seria .......... nr. ............................., eliberat de
.........................................., la data de........................., CNP .............................................................................., cu
reşedinţa actuală în .............................................................................................................
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare, şi reglementează
raporturile dintre USAMV Bucureşti şi fiecare student care urmează cursurile programului de studii intitulat
.................................................................................... ................................................................................, forma de
învăţământ şi tipul de finanţare, după cum urmează:
1) cu frecvenţă

a.  finanţat de la buget,
b.  cu taxă,
(se marchează cu X una dintre căsuţe, după caz)

 cu taxă,
(se marchează cu X de către studenţii înmatriculaţi la frecvenţă redusă)
cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu: prevederile Legii Educaţiei
Naţionale (LEN) nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea
studiilor universitare, ale Hotărârii de Guvern nr. 404 din 29 martie 2006, cu prevederilele ordinelor Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului referitoare la organizarea şi desfăşurarea programelor de studii
universitare, cu prevederile Cartei Universitare a USAMV Bucureşti şi ale regulamentelor proprii ale USAMV
Bucureşti de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare.
2) cu frecvenţă redusă

În cazul în care studentul va ocupa un loc finanţat de la bugetul statului, USAMV Bucureşti va avea calitatea de contractant, iar studentul pe cea
de contractor. În cazul în care studentul urmează să plătească taxă de studii, USAMV Bucureşti va avea calitatea de contractor, iar studentul pe cea
de contractant. În cazul studentului care urmează un program de studii „cu frecvenţă redusă”, va avea calitatea de contractant.
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DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Pentru orice situaţie de trece a
studentului de pe un loc finanţat de la buget pe un loc cu taxă, conform legislaţiei naţionale în vigoare, Cartei
Universităţii şi Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor se va proceda la consemnarea demersului în
Tabelul 1de la punctul “n” din capitolul “Dispoziţii finale” al prezenzului contract.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universitară,
precum şi din regulamentele proprii ale USAMV Bucureşti.
Art. 4. Drepturile şi obligaţiile USAMV Bucureşti sunt:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

USAMV Bucureşti, prin intermediul structurilor sale organizatorice, are dreptul de a supraveghea şi urmări
modul în care studentul îşi respectă toate obligaţiile profesionale;
USAMV Bucureşti are dreptul să stabilească cuantumul taxelor de studii, eventual defalcarea acestora pe
tranşe, modalitatea de actualizare a acestora şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind
neachitarea lor la termen;
USAMV Bucureşti are obligaţia să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor
didactice conform planurilor de învăţământ;
USAMV Bucureşti are obligaţia de a elabora şi aplica un Regulament al activităţii profesionale a
studenţilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi să-l aducă la cunoştinţa studenţilor;
USAMV Bucureşti are obligaţia să elaboreze şi să aplice Regulamentul privind sistemul de credite
transferabile şi de certificare a examinării şi să-l facă public;
USAMV Bucureşti are obligaţia de a elabora şi aplica propria Metodologie de examinare în vederea
evaluării activităţii profesionale a studenţilor;
USAMV Bucureşti are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare;
USAMV Bucureşti are obligaţia de a prezenta un Raport anual de activitate, cuprinzand o situaţie
financiară din care să reiasă modul în care au fost utilizate fondurile alocate de bugetul statului şi modul în
care au fost valorificate veniturile obţinute din taxele de studii ale studenţilor.

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile studentului sunt toate cele prevăzute în Codul drepturilor şi
îndatoririlor/obligaţiilor studentului, respectiv Capitolul II din Regulamentul activităţii profesionale a
studenţilor din cadrul USAMV Bucureşti.
TAXELE DE STUDII
Art. 6. Studentul înmatriculat pe un loc “cu taxă” şi/sau cel care depăşeşte durata de studii stabilită prin lege
(LEN nr. 1/2011) are obligaţia de a achita taxa de studii integral 2 sau în trei tranşe, după cum urmează:
1.

tranşa I = ............lei, se achită în intervalul: ...............................................;

2.

tranşa II = ...........lei, se achită până la data de ......................................, înainte de intrarea în sesiunea de
examene din iarnă;

3.

tranşa III = ..........lei, se achită până la data de ......................................, înainte de intrarea în sesiunea de
examene din vară.

Art. 7. Cuantumul fiecărei tranşe se stabileşte la nivelul Consiliului fiecărei facultăţi, se analizează şi se avizează
de către Consiliul de administraţie al USAMV Bucureşti şi se aprobă de Senatul Universităţii.
REZOLVAREA SITUAŢIILOR CONFLICTUALE
Art. 8. Nerespectarea de către student a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract atrage după sine
atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele Universităţii la propunerea Consiliului
facultăţii, aprobate de Rector sau, după caz, conform legilor în vigoare. Sancţiunea se aplică în funcţie de
gravitatea abaterii şi de condiţiile în care aceasta a fost săvârşită. Sancţiunea poate fi contestată la facultate în
termen de 30 de zile de la data comunicării.
Art. 9. În situaţii de conflicte, apărute între student şi o altă parte (cadru didactic, un alt student sau grupuri de
studenţi, o persoană oarecare din universitate sau din afara universităţii etc.), ambele părţi se vor adresa în scris
imediat organismului abilitat, respectiv Decanului Facultăţii care, după caz, va interveni pentru rezolvarea
amiabilă a situaţiei în condiţiile legii sau va purta sesizarea către Comisia de Etică sau, după caz, către Senatul
Această prevedere este la latitudinea Consiliului fiecărei facultăţi şi se va completa în contract corespunzător deciziei
acestuia.
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universitar în vederea analizării şi luării unei decizii.
Art. 10. Universitatea, prin organismele sale, va uza de toate prevederile legale, ale Cartei universitare şi ale
regulamentelor proprii pentru a rezolva orice conflict pe cale amiabilă.
Art. 11. Universitatea va evita orice risc de transferare a oricărui conflict în spaţiul public pentru a nu prejudicia
imaginea Universităţii.
Art. 12. Doar în cazuri extreme, conducerea USAMV Bucureşti, va da curs unui demers juridic în spaţiul public.
Art. 13. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale
Facultăţii sau Universităţii.
ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 14. Încetarea/rezilierea contractului de studii pot interveni în următoarele situaţii :
a) în cazul exmatriculării studentului, conform prevederilor Regulamentului activităţii profesionale a
studenţilor din cadrul USAMV Bucureşti ;
b) în cazul în care studentul solicită transferul în cadrul unei alte instituţii de învăţământ ;
c) în cazul în care studentul renunţă, din motive subiective, la studii.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 15. Statutul de student cu finanţare de la bugetul statului poate să nu se păstreze pe întreaga durată a
studiilor universitare. Facultatea, conform Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor, realizează, la
sfârşitul fiecărui an universitar, un Raport al activităţii profesionale a studenţilor pentru anul universitar
încheiat şi o ierarhizare pe locurile bugetate, în conformitate cu prevederile LEN nr. 1/2011. Pentru studenţii din
anul întâi, ierarhizarea se va face şi după prima sesiune de examene. În baza ierarhizării vor putea fi aduse
următoarele modificări:
a)

locurile finanţate de la bugetul statului rămase neocupate după ierarhizarea studenţilor integralişti, vor fi
redistribuite anual în funcţie de media anuală (sau media semestrială în cazul studenţilor aflaţi în anul întâi)
şi de numărul de credite obţinute de student în anul precedent;

b) locurile finanţate de la buget pot rămâne disponibile în condiţiile în care studenţii care le-au ocupat, cu
excepţia cazurilor sociale, nu îndeplinesc standardele de performanţă stabilite de Senatul universitar (media
anuală şi numărul de credite) conform Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor;
c)

standardul de performanţă, pentru a rămâne pe locurile finanţate de la buget, îl constituie obţinerea celor 60
de credite (la disciplinele obligatorii şi la cele opţionale) şi media anuală aritmetică simplă obţinută în anul
precedent; pentru studenţii încadraţi în cazuri sociale, standardul de performanţă pentru rămânerea pe
locurile finanţate de la buget îl constituie, de asemenea, obţinerea celor 60 de credite dar nu mai puţin de 40;

d) în cazul când locurile de la buget nu sunt ocupate conform acestor standarde de performanţă se va lua în
calcul numărul minim de 40 de credite obţinute de student în anul precedent, la disciplinele obligatorii şi
cele opţionale, aprobat de Senatul universitar;
e)

conform Adresei nr. 48989/25/11/2005 a MEC cazuri sociale sunt:



f)

studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe
economie/membru familie;
 studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în întreţinere şi care
realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
Media anuală obţinută în anul precedent se obţine ca o medie aritmetică simplă a notelor obţinute la
disciplinele obligatorii şi la cele opţionale astfel:

Media anuală = (suma notelor de la disciplinele obligatorii + suma notelor de la disciplinele opţionale + suma
notelor de la disciplinele facultative) / (numărul de discipline obligatorii + numărul de discipline opţionale +
numărul de discipline facultative).
g) Media anuală se calculează după sesiunea de restanţe planificată conform structurii şi graficului de
desfăşurare a fiecărui an universitar şi se face publică pe liste de grupe de studenţi, pe ani de studii şi
specializări la avizierele fiecărei facultăţi;
h) În cazul în care pe ultimul loc finanţat de la bugetul statului concurează mai mulţi studenţi se vor lua în
ordine următoarele criterii:

i)

 numărul de credite obţinute la disciplinele facultative;
 media din anul anterior sau, după caz, cea de la admitere;
Prevederile legale privind întreruperea studiilor rămân valabile în sensul că studentul care îşi întrerupe anul
de studii îşi termină anul de studii întrerupt în aceleaşi condiţii în care se afla în momentul în care i s-a
aprobat cererea de întrerupere (buget sau taxă);

j)

Studenţii care participă la concursul pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget sunt cei din anul de
studii respectiv, conform Registrului matricol, şi sunt de cetăţenie română;

k) Studenţii care nu reuşesc să ocupe locurile finanţate de la bugetul statului, datorită performanţelor slabe
obţinute în anul anterior, vor continua anul de studii următor în regim cu taxă;
l)

Prevederile prezentului contract intră în vigoare începând cu anul universitar 2013/2014 şi se menţine pe
durata celor ……………… ani de studii;

m) Pe durata studiilor, anual, se anexează prezentului contract, lista disciplinelor contractate;
n) Modificările survenite în statutul studentului pe parcursul studiilor în legătură cu modul de finanţare vor fi
consemnate şi validate prin semnătura acestuia şi a Decanului facultăţii în taabelul de mai jos.
Tipul de finanţare

Anul universitar

Media generală a
studentului şi nr.
de credite

Semnătura
studentului

Aprobat
Decan

2013/2014
Anul I/Semestrul II

 Buget
 Taxă

Data……………

Data……………

2014/2015 Anul II

 Buget
 Taxă

Data……………

Data……………

 Buget
 Taxă

Data……………

Data……………

 Buget
 Taxă

Data……………

Data……………

 Buget
 Taxă

Data……………

Data……………

 Buget
 Taxă

Data……………

Data……………

2015/2016 Anul III
2016/2017 Anul IV
2017/2018 Anul IV
2018/201+ Anul IV

Prezentul contract se încheie astăzi ………………………………………, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare dintre părţi şi îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de studii, atât timp cât contractorul este
student la Facultatea de ……………………………………………………………………………………...
Un exemplar din prezentul contract, în original, se păstrează la dosarul personal al studentului în evidenţele
ţinute de Secretariatul Facultăţii de …………………………………………, iar al doilea exemplar se păstrează
la student.

RECTOR,

STUDENT,

Prof. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU

(Numele şi prenumele)
Semnătura

Consilier juridic,

Acesta este un model şi se foloseşte doar de decanatele facultăţilor.

