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C O N T R A C T  D E  S T U D I I 

 

Nr. ______ din ___/___/______ 

Încheiat între: 

 

  I. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu sediul în Calea Mărăşeşti nr. 157, cod unic de înregistrare 4278094, cont IBAN 

RO20TREZ06120F330500XXXX, reprezentată legal prin Rector,  Prof.univ.dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY, în calitate de instituţie de stat 

acreditată să desfăşoare activităţi de învăţământ universitar de: licenţă; masterat; doctorat şi postuniversitar (CAEN 8542), înregistrată ca 
operator de date cu caracter personal sub nr.10275 

  şi 

  II.Student(a):  

 

    

Numele  Prenumele  

    

Facultatea DE ȘTIINȚE ALE 

MIȘCĂRII,SPORTULUI ȘI 

SĂNĂTĂȚII 

Programul de studii  Forma de 

învăţământ 

ID/IFR 

    

Născut(a) la data  în localitatea  judeţul  

    

Fiul/fiica lui  şi al  

    

Domiciliul localitatea  judeţul  

 

 str.  nr.  bl.  sc.  ap.  

    

Legitimat cu CI seria  numărul  CNP  

 

 eliberat de Poliţia  la data  

    

au convenit asupra încheierii prezentului contract de şcolarizare, după cum urmează: 

 

1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de studii universitare de licenţă, în regim cu taxă.  

Prezentul contract stă la baza înmatriculării studenţilor, conform Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională 

a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ciclul de studii universitare de licenţă în vigoare şi Regulamentului de 
funcţionare a Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă în vigoare. 

 

2. Termenul contractului: Contractul se încheie ca fiind valabil pentru perioada formelor de studii menţionate la pct. 1, respectiv de 
la 1 octombrie 2021 până la finalizarea studiilor. 

3. Pentru ca studentul să poată beneficia de studiile pentru care se încheie prezentul contract, aşa cum este menţionat la pct.1, urmează 

să achite o taxă de şcolarizare stabilită pentru fiecare an de studiu. Prin actele adiţionale urmează să fie precizat cuantumul acestei taxe 

pentru anul universitar curent. 

 Cheltuielile de şcolarizare achitate odată cu încheierea prezentului contract, se restituie doar în cazurile şi după criteriile prevăzute la art. 

4.1.3.  

 

4. Drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 

4.1. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău :(a) asigură, în limita fondurilor disponibile, condiţiile materiale şi logistice de 

derulare a activităţii didactice, conform planurilor de învăţământ şi regulamentelor proprii; (b) elaborează, tipăreşte, multiplică, achiziţionează, 

după caz, şi transmite studentului(ei) materialele de studiu necesare pentru fiecare semestru, conform calendarului stabilit; (c) asigură 

materialele didactice, pe suporturi tipărite sau pe suport electronic, aferente disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, din cuantumul taxei 
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de şcolarizare calculată conform  aprobării Senatului universitar; (d) elaborează, face public şi aplică Regulamentul de aplicare a sistemului 

european de acumulare şi transfer de credite de studii (ECTS); (e) stabileşte, face public şi aplică sistemul de evaluare al cunoştinţelor, 

condiţiile necesare de promovare şi de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor; (f) urmăreşte modul în care studentul(a) îşi respectă 
îndatoririle şi ia măsuri de asigurare a condiţiilor de exercitare a drepturilor acestuia. 

4.1.2. Serviciile oferite studentului(ei) ID-IFR cu taxă rezidă în principal din accesul nelimitat la platformele de învăţământ care asigură 

oferta educaţională în format electronic, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale: 

 procedurile de înscriere şi selectare a studenţilor sunt implementate şi funcţionale; 

 asigură comunicarea, sincronă şi asincronă, dintre studenţi, profesori/tutori şi personalul tehnico-administrativ; 

 au implementate instrumente specifice pentru înregistrarea, monitorizarea şi arhivarea în condiţii de securitate a tuturor costurilor aferente 

serviciilor oferite studenţilor;  

 dispun de programe specializate, atât pentru colectarea datelor statistice despre studenţi, cât şi pentru utilizarea acestora în vederea îmbunătăţirii 

serviciilor oferite; 

 asigură utilizatorilor avizaţi din sistem informaţii privind apelarea şi utilizarea serviciilor educaţionale disponibile; 

 asigură accesibilitatea diferitelor resurse de studiu şi de comunicaţii;  

 oferă mijloace specifice de evaluare şi autoevaluare on-line şi/sau off-line a cunoştinţelor dobândite de către studenţi;  

 dispun de facilităţi de colectare periodică a feedback-ului studenţilor asupra serviciilor educaţionale oferite acestora; 

 pun la dispoziţia studenţilor informaţii detaliate, în format electronic, referitoare la activităţile desfăşurate sau ce urmează să se desfăşoare în 

cadrul fiecărui curs. Informaţiile vor cuprinde şi date suficiente referitoare la cerinţele tehnice de acces la platformă, modul de organizare a 

informaţiei şi la modalităţile de evaluare a cunoştinţelor. 

4.1.3. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău acceptă existenţa unor cauze obiective, temeinic dovedite, pentru care studenţii 

înmatriculaţi în sistem ID-IFR cu taxă nu mai pot continua programul de studii. În consecinţă, poate accepta rambursarea parţială sau totală a 

taxelor de şcolarizare în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculării conform următoarelor criterii: 

a) studenţii care solicită anularea înmatriculării în cinci zile de la semnarea contractului, dar nu au primit resursele de învăţământ, vor 

primi înapoi numai taxa de studiu plătită. Studenţilor care au primit şi resursele de învăţământ li se vor reţine şi costul acestora.  

b) dacă cererea de anulare a înmatriculării se face după cinci zile de la semnarea contractului, dar înaintea primei activităţi tutoriale 

directe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va reţine o parte din taxa de studiu ca nerambursabilă reprezentând cheltuieli 

administrative. Această sumă de bani nerambursabilă va reprezenta cel mult 15% din toată taxa de studiu, la care se adaugă costul 

resurselor de învăţământ primite. 

c) dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi tutoriale directe, dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor 

tutoriale programate, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va reţine cel mult 50% din totalul taxei de studiu, ca 

nerambursabilă, la care se adaugă costul resurselor de învăţământ primite.  

d) după completarea a mai mult de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

este îndreptăţită să reţină întreaga taxă de studiu primită. 

4.2. Studentul(a): (a) participă la formarea/instruirea prevăzută de curriculum şi la activităţile didactice suplimentare organizate la 

cerere în condiţiile prevăzute de Regulamentele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; (b) utilizează în scopuri didactice baza 

materială şi logistică şi are acces la alte servicii legate de procesul de învăţământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare 

profesională şi consiliere în carieră; (c) are dreptul să solicite întreruperea studiilor conform Regulamentului privind activitatea didactică şi 

activitatea profesională a studenţilor; (d) are dreptul să participe, prin libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activităţii pentru disciplinele 

frecventate; (e) are dreptul să fie reprezentat(ă) în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; (f) se obligă 

să respecte prevederile Cartei şi Regulamentelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară al Universităţii, Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; (g) 

se obligă să achite taxele pentru studii şi alte activităţi şi servicii, în cuantumul şi la termenele stabilite de Senatul Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; (h) exmatricularea studentului(ei) din culpa exclusivă a acestuia(acesteia), pentru nerespectarea prevederilor 

de la punctul (g), nu-l(nu o) exonerează de obligaţia de plată a tuturor obligaţiilor financiare, inclusiv a penalităţilor de întârziere în 

cuantum de 0,05% pe zi calculate la debitul restant, prevăzute de prezentul contract de studii şi de actele adiţionale .  

 

5. Prezentul contract nu poate fi denunţat unilateral de nici una din părţi. Studentul(a) are obligaţia să anunţe în scris decizia sa de a se 

retrage de la studii. În acest caz taxa se va stabili proporţional până la data depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de la pct. 4.1.3. 

 

6. În cazul în care studentul(a) nu îşi respectă obligaţia de plată a taxelor de studii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi 

rezervă dreptul de a-l(o) acţiona în instanţă pentru recuperarea debitelor şi de a declanşa procedura de executare silită, în baza hotărârii 

judecătoreşti. Prin semnarea contractului de studii şi a actelor adiţionale ulterioare, studentul(a) atestă faptul că semnătura de pe aceste acte este 
a lui(ei) şi ulterior nu va mai putea contesta actele respective, pe motivul neînsuşirii acestora şi că semnătura nu-i este opozabilă. 

 

7. În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului contract, ce nu pot fi 

rezolvate/soluţionate pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor competente din Municipiul Bacău. 

 

8. Subsemnatul(a), ____________________________________________________________________________________________, 

(se va completa cu sunt/ nu sunt de acord) __________________________________________________ cu furnizarea datelor mele cu 

caracter personal unor instituții abilitate, care oferă posibile oportunități de angajare sau promovare a studenților sau absolvenților pe piața 

muncii.  

Subsemnatul(a), _____________________________________________________________________________________________, 

am luat la cunoștință faptul că Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va prelucra datele mele cu caracter personal si că sunt obligat(ă) să 

furnizez aceste date, cunoscând că refuzul determină neînscrierea în anul de studii. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal 

justificat, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără 

plata contribuției si de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, 

indiferent de distanta sau rutele călătoriilor, conform prevederilor legale în vigoare, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, care 

demonstrează statutul de student(ă) înmatriculat(ă). Cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenție si 

opoziție asupra datelor furnizate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, 
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Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, am luat la cunoștință că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției. 

 

9. Subsemnatul(a),_____________________________________________________________________________________________,  

în calitate de student(ă) al/a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, utilizator al rețelei informatice a Universității, declar că am luat la 

cunoștință și mă angajez să respect Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Cunosc faptul că nerespectarea regulilor de conduită, stabilite de regulamentul sus-menționat, atrage după sine pierderea calității de 

utilizator, fără nicio notificare prealabilă și voi răspunde civil, administrativ și, după caz, penal, în conformitate cu legislația în vigoare și 

Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

 

 

Subsemnatul(a),______________________________________________________________________________________________, 

în calitate de student(ă) al/a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, am citit și înțeles pe deplin conținutul și efectele tuturor 

clauzelor prezentului Contract de studii, inclusiv, dar fără a se limita, la cele care vizează: modalitatea de utilizare și prelucrare a 

datelor cu caracter personal și regulile de utilizare a sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

 

 Modelul prezentului contract a fost aprobat de Consiliul de administraţie al  Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în şedinţa din 

data de 16.07.2020. 

 

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi_______________ în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  

 

RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY 

 

Consilier Juridic, jurist  Emil BALINT 

STUDENT(A),  

 …………………………………………………....... 

 

Data         ................................. 

 

Semnătura......................... 

 


