
  

 
 

   

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE 
 

Nr. .................. / ......................1 
 

Prezentul contract a intervenit între: 
 
UniversitateaădeăŞtiin eăAgronomiceăşiăMedicin ăVeterinar ădin Bucureşti USAMVăBucureşti, reprezentată 
prin RECTOR, dl Prof.univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU respectiv, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi 
Ingineria Mediului, reprezentată prin DECAN, dl. Prof.univ.dr. Raluca Margareta MANEA, având sediul în     
B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, 11464, Bucureşti, în calitate de Contractant/Contractor2 
şi 
..................................................................................., în calitate de Contractor/Contractant, student la 
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului program de 
studiu.............................................................. ( master), învățământ cu frecvenţă, anul I 2016/2017, 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 cu frecvenţă şi tipul de finanţare cuă tax  / finanțată deă laă buget, cu precizarea drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu: prevederile Legii Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011, cu 
modificările i completările ulterioare, ale Legii nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor 
universitare cu modificările i completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 404 din 29 martie 2006 cu 
modificările i completările ulterioare, cu prevederile ordinelor Ministrului Educaţiei Naționale, Cercetării 

tiințifice 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. 
 
DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Pentru orice situaţie de trecere 
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 1 de la punctul “f” din capitolul “Dispozi iiăfinale” al prezentului contract. 
 
DREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăP R ILORăCONTRACTANTE 

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) USAMV Bucureşti, prin intermediul structurilor sale organizatorice, are dreptul de a supraveghea şi urmări 
modul în care studentul îşi respectă toate obligaţiile profesionale; 

b) 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; 

c) USAMV Bucureşti are obligaţia să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor 

                                                           
1 Nr. este nr. din Registrul matricol unic 
2 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.  
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didactice conform planurilor de învăţământ; 
d) 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; 
e) 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; 
f) USAMV Bucureşti are obligaţia de a elabora şi aplica propria Metodologie de examinare în vederea 

evaluării activităţii profesionale a studenţilor; 
g) USAMV Bucureşti are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare; 
h) USAMV Bucureşti are obligaţia de a prezenta un Raport anual de activitate, cuprinzând 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 “cuătax ” şi/sau cel care depăşeşte durata de studii stabilită prin lege 
(LEN nr. 1/2011 cu modificările i completările ulterioare) are obligaţia de a achita taxa de studii integral sau în 
trei tranşe, în cuantumul i la data stabilită anual la nivelul Consiliului fiecărei facultăţi, analizată şi avizată de 
către Consiliul de administraţie al USAMV Bucureşti şi aprobată de Senatul Universităţii. 

 
REZOLVAREA SITUA IILOR CONFLICTUALE 

Art. 7. 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. 8. În situaţii de conflicte, apărute între student şi o altă parte (cadru didactic, un alt student sau grupuri de 
studenţi, o persoană din universitate sau din afara universităţii etc.), ambele părţi se vor adresa în scris, în 
termenul legal, Decanului Facultăţii care, după caz, va interveni pentru rezolvarea amiabilă a situaţiei în 
condiţiile legii sau va sesiza Comisia de Etică sau, după caz, Senatul universitar în vederea analizării şi luării 
unei decizii.  

Art. 9. 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. 10. Universitatea va evita orice risc de transferare a oricărui conflict în spaţiul public pentru a nu prejudicia 
imaginea Universităţii.  

Art. 11. Doar în cazuri extreme, conducerea USAMV Bucureşti, va da curs unui demers juridic în spaţiul public. 

Art. 12. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale 
Facultăţii sau Universităţii. 
 
ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI 

Art. 13. 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. 

 
DISPOZI II FINALE 

Art. 14. 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 în funcție de rezultatele obținute de studenți la sfâr itul sesiunii de restanțe – cu excepția 
anului I de studii, 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 modificări precizate în 
procedura de stabilire a formei de finanțare, cu următoarele precizări: 



  

a) 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); 

b) Studenţii care participă la concursul pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget sunt cei înscri i în anul 
de studii respectiv, inclusiv cei din întreruperi de studii sau prelungire de colaritate, conform Registrului 
matricol, şi sunt de cetăţenie română; 

c) 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 cuătax ; 

d) Prevederile prezentului contract intră în vigoare începând cu anul universitar 2016/2017 şi se menţine pe 
durata celor  2  ani de studii; 

e) Pe durata studiilor, anual, se anexează prezentului contract, lista disciplinelor contractate; 

f) 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 tabelul de mai jos. 

 

Anul universitar Tipulădeăfinan areă Mediaăgeneral ăaă
studentuluiăşiănr.ă

de credite 

Semn turaă
studentului 

Aprobat 
Decan 

2016/2017 

Anul I/Semestrul II 

 Buget 

 Taxă 

  

Data…………… 

 

Data…………… 

2017/2018 Anul II  Buget 

 Taxă 

  

Data…………… 

 

Data…………… 

 
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/contractantul 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 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, iar al doilea exemplar se 
păstrează la student. 
 
 

RECTOR, 
 

Prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU 
 
 

 
 

STUDENT, 
 

(Numele şi prenumele) 
 

Semnătura 

Prezentul contract a fost avizat de către consilierul juridic al USAMV din Bucureşti 
 conform notei Oficiului juridic nr.  92 / 25.03.2016 

 
 


