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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

Programul de studii PS, Domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, Forma de învățământ: 

Anul universitar 2020-2021   fără taxă IF 

Anul de studii ______ grupa..........  cu taxă   IF IFR ID  

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
Se completează numai cu litere de tipar 

 

Date personale 

Numele, inițiala tatălui și prenumele ________________________________________________________ 

Cod numeric personal:  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Buletin/Carte de identitate:  Seria ____ Nr. ___________  

Eliberat la data de ___________de către _________________________________________ 

Starea civilă _______________________________ 

Cetățenia:  ________________   Naționalitatea:  __________________ Religia:  ____________________ 

Data nașterii: _____________  Localitatea: _____________________ Județul ______________________ 

Adresa din timpul facultății 

Localitatea _____________________________________ Județul ________________________________  

Strada _________________________________________ Nr._____ Bl.______ Sc. _______ Apt. _______ 

Telefon mobil ________________________ e-mail ____________________________________________ 

 

Am depus următoarele acte de studii în original:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Limba străină pentru studiu în facultate (doar pentru studiile universitare de licență) 

 Engleză  Franceză 

 Doresc să urmez cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (studenții cu taxă vor achita 

contravaloarea cursului) 

 

1. 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 și 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 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(ă) înmatriculat(ă). Cunosc 
faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenție și opoziție asupra datelor furnizate, precum și dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, 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. 
 
2. Subsemnatul(a), _________________________________________________________________________________, 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, precum și dispozițiile art. 142 din Legea Educației 
Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „o persoană poate beneficia de finanțare de la 
buget pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat”, declar 
că: 
(se va completa cu am fost student/ nu am fost student; sunt student/ nu sunt student; sunt absolvent/ nu sunt absolvent, 
după caz la universitatea, facultatea, ciclul de studii-licență/ master/ doctorat, specializarea/ programul de studii, forma 
de finanțare buget/ taxă) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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În situația în care, ulterior semnării contractului de studii, se constată că subsemnatul(a), 
_________________________________________________________________________________________________, am 
beneficiat de finanțare de la buget, pentru o altă specializare/ un alt program de studii în cadrul aceluiași ciclu de studii de licență/ 
master/ doctorat, mă oblig să achit Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la 
primirea notificării, contravaloarea sumei reprezentând alocația bugetară primită de la Ministerul Educației și Cercetării pentru 
școlarizarea mea, corespunzătoare contractului de studii și actului adițional/ actelor adiționale. După expirarea termenului de 5 
zile calendaristice, indicat mai sus, mă oblig să achit o penalitate de 1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 6-a zi de 
la data primirii notificării și până la data plății efective. 
 
Completarea prezentului articol este obligatorie, iar neîndeplinirea acestei obligații cu toate informațiile solicitate, atrage 
pierderea locului bugetat. 
 
3. 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 Contractului de studii și actului adițional/ actelor adiționale, inclusiv, dar fără a se limita, la cele care 
vizează: modalitatea de utilizare și prelucrare a datelor cu caracter personal, condițiile prevăzute de lege pentru 
acordarea finanțării de la buget, precum și regulile de utilizare a sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” 
din Bacău. 
 
 
 

STUDENT(A), 

………………………………………………….................................................. 

 

Data.................................  Semnătura......................................................... 
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 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” 
DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

www.ub.ro; e-mail:rector@ub.ro 

 

 

 

 

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 Bacău, 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 învățământ universitar de licență/ master/ doctorat și postuniversitar (CAEN 8542), 
înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr.10275 şi 

 

 II.1 Student(a): 

    

Numele  Prenumele  

    

Facultatea  Programul de studii  Forma de învăţământ IF 

    

Născut(ă) 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  

    

 II.2 Girant: 

    

Numele  Prenumele  

    

Născut 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 studii, după cum urmează: 

 

1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de studii:  universitare de licenţă;  universitare de master; universitare de   

 doctorat;  postuniversitare;  altele;  în regim de:  finanţare de la bugetul de stat;  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 privind 

activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii 
universitare de master în vigoare. 
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2.  Termenul contractului: Contractul se încheie ca fiind valabil pentru perioada formei de studii menţionate la pct. 1, respectiv de la 1 
octombrie 2020 până la finalizarea studiilor .  

 

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

acesta urmează să achite o taxă de şcolarizare, care va fi stabilită pentru fiecare an de studiu, prin act adiţional.  

 Prin actele adiţionale ulterioare, urmează să fie precizat, în mod expres, cuantumul acestei taxe pentru fiecare an universitar curent/în 

curs.  

 Efectuarea studiilor este condiţionată de plata taxei de şcolarizare. Plata acestei taxe nu este condiţionată de participarea efectivă a 
studentului(ei) la studii. 

 Cheltuielile de şcolarizare achitate, odată cu încheierea prezentului contract, nu pot fi restituite indiferent de cauza rezilierii. 

 

 

4. Drepturile și obligațiile părților: 

 

 

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, face public şi aplică Regulamentul de 

aplicare a sistemului european de acumulare şi transfer de credite de studii (ECTS); (c) stabileşte, face public şi aplică sistemul de 

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

4.2. Studentul(a): (a) participă la formarea/instruirea prevăzută de curriculum (curricula universitară) 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 în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii; (f) are dreptul 

la bursă, cheltuieli de transport şi recompense, în condiţiile prevăzute de reglementările legale şi regulamentele Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; (g) se obligă să respecte prevederile Cartei Universitare, regulamentelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, Codului de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii, Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor 

studentului din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi să păstreze în stare bună baza materială a Universităţii; (h) 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; (i) exmatricularea studentului(ei) din culpa exclusivă a acestuia(acesteia), pentru nerespectarea prevederilor de la punctul (h) 

şi nu numai, nu-l (nu o) exonerează pe acesta(aceasta) 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 aferente 

acestuia. 

4.3. Girantul: Se obligă ca, în calitate de fidejusor/codebitor - solidar cu debitorul, în condiţiile în care studentul(a) nu-şi îndeplineşte 

obligaţia de la articolul 4.2. litera (h), să achite aceste taxe în locul studentului(ei). De asemenea, atât studentul(a), cât şi girantul acestuia, 
renunţă la orice beneficiu de discuţiune şi de diviziune privind obligaţia de plată în solidar asumată. 

 

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

retrage de la studii, care va fi depusă la secretariatul facultăţii, cu număr de înregistrare. În acest caz, taxa de studii se va stabili 
proporţional până la data depunerii cererii. 

 

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

rezervă dreptul de a-i acţiona în instanţă pentru recuperarea debitelor şi de a declanşa procedura de executare silită, în baza hotărârii 

judecătoreşti obţinute. Prin semnarea contractului de studii şi a actelor adiţionale, atât studentul(a) cât şi girantul atestă faptul că 

semnătura de pe aceste acte este a lor, iar ulterior nu mai pot contesta actele sus-menţionate, ca fiind neînsuşite şi că semnăturile nu le 
sunt opozabile. 

 

7. În cazul apariţiei unor litigii ivite din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate 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 cunoştinţă faptul că Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va prelucra datele mele cu caracter personal şi că sunt 

obligat(ă) să furnizez aceste date, cunoscând că refuzul determină neînscrierea în anul de studii. Datele pot fi dezvăluite unor terţi 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 contribuţiei şi de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot 

cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă 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 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 „Vasile Alecsandri” din Bacău. 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 și 

justiției. 
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9. Subsemnatul(a), _____________________________________________________________________________________________, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, precum și dispozițiile art. 142 din Legea Educației 

Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „o persoană poate beneficia de finanțare de la buget 

pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat”, declar că: 

(se va completa cu am fost student/ nu am fost student; sunt student/ nu sunt student; sunt absolvent/ nu sunt absolvent, după caz la 

universitatea, facultatea, ciclul de studii-licență/ master/ doctorat, specializarea/ programul de studii, forma de finanțare buget/ taxă) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

În situația în care, ulterior semnării contractului de studii, se constată că subsemnatul(a),  

 _____________________________________________________________________________________________________________, 

am beneficiat de finanțare de la buget, pentru o altă specializare/ un alt program de studii în cadrul aceluiași ciclu de studii de licență/ 

master/ doctorat, mă oblig să achit Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la 

primirea notificării, contravaloarea sumei reprezentând alocația bugetară primită de la Ministerul Educației și Cercetării pentru 

școlarizarea mea, corespunzătoare prezentului contract de studii. După expirarea termenului de 5 zile calendaristice, indicat mai sus, mă 

oblig să achit o penalitate de 1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 6-a zi de la data primirii notificării și până la data plății 

efective. 

 

Completarea prezentului articol este obligatorie, iar neîndeplinirea acestei obligații cu toate informațiile solicitate, atrage 

pierderea locului bugetat. 

 

10. 

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, condițiile prevăzute de lege pentru acordarea finanțării de la buget, precum 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 3 (trei) exemplare originale, 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......................... 

 

GIRANT, 

.................................................................................... ....... 

Ataşez la prezentul contract o copie după actul de identitate.  

 

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

 

Semnătura......................... 
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 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” 
DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

www.ub.ro; e-mail:rector@ub.ro 

 

 

 

A C T  A D I Ţ I O N A L  N R …  

 

La Contractul de studii nr. ______ din ___/___/______ 

 

Încheiat între: 

Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din Bacău, cu sediul în Bacău, 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/master/doctorat şi postuniversitar (CAEN 8542), înregistrată ca operator 

de date cu caracter personal sub nr.10275 şi 

II.1.Student(a):  

    

Numele  Prenumele  

    

Facultatea DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, 

SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII 
Programul 

de studii 
PS Forma de învăţământ IF 

    

Anul 

universitar 
2020-2021 Anul de studii  grupa/post  

    

Născut(ă) la data  în localitatea  judeţul  

    

Fiul/fiica lui  şi al  

    

Domiciliul localitatea  judeţul  

 

 str.  nr.  bl.  sc.  ap.  

    

Legitimat cu CI (P) seria  numărul  CNP  

 

 eliberat de   la data  

    

II.2. Girant : 

Numele  Prenumele  

    

Născut 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  
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au convenit asupra completării contractului mai sus-menţionat, după cum urmează: 

1. 1. Taxa de studii pentru cele 60 credite aferente anului universitar 2020 – 2021 este de 3.500  LEI şi se va 

achita la casieria Universităţii (având sediul la adresa menţionată în antet) / Bancă, astfel: 

– Rata I:   875  LEI, termen scadent – 30 noiembrie 2020; 

– Rata II:  875 LEI, termen scadent – 31 ianuarie 2021; 

– Rata III: 875 LEI, termen scadent  - 31martie 2021; 

– Rata IV: 875 LEI, termen scadent  - 31 mai 2021. 

2. Pentru anul de studii suplimentar, studentul(a) va achita o taxă de ................. LEI, reprezentând 

contravaloarea unui număr de ______ credite/discipline nepromovate. 

3. Neplata taxei de şcolarizare la termenele stabilite atrage după sine penalităţi de 0,05 % pe zi întârziere, 

aplicate la suma datorată.  

4. Prin semnarea prezentului act adiţional, atât studentul(a), cât şi girantul acestuia sunt de acord cu modificarea 

Art. 4.3 din contractul de studii iniţial, astfel: Girantul se obligă ca, în calitate de fidejusor/codebitor în 

solidar cu debitorul, în condiţiile în care studentul(a) nu-şi îndeplineşte obligaţia de la articolul 4.2. litera 

(h), să achite aceste taxe în locul studentului(ei). De asemenea, atât studentul(a), cât şi girantul acestuia, 

renunţă la orice beneficiu de discuţiune şi de diviziune privind obligaţia de plată asumată în solidar. 

Prezentul articol produce efecte numai asupra contractelor de studii încheiate înainte de anul 

universitar 2013-2014. 

5. Prin semnarea prezentului act adiţional, atât studentul(a), cât şi girantul atestă/confirmă faptul că semnătura 

respectivă este a lor, iar ulterior semnării oricărui act adiţional, aceştia nu vor mai putea contesta actul 

adiţional şi contractul de studii, pe motivul că nu sunt însuşite şi că semnătura de pe actele respective nu le 

este opozabilă. 

6. Efectuarea studiilor este condiţionată de plata taxei de şcolarizare. Plata acestei taxe nu este condiţionată de 

participarea efectivă la studii. 

7. Neachitarea integrală a taxei, la sfârşitul anului universitar, atrage după sine exmatricularea studentului(ei). 

Exmatricularea studentului(ei) din culpa exclusivă a acestuia(acesteia), pentru nerespectarea prevederilor de 

la punctele 1-3, 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 în actele 

adiţionale şi contractul de studii. 

 

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, 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. 
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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 Contractului de studii, precum și prezentului Act-adițional, 

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 Act adițional a fost aprobat de Consiliul de administraţie al  Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, în şedinţa din data de 16.07.2020. 

 

 Actul adiţional a fost încheiat astăzi ___________ în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 

BACĂU 

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

DECAN, Conf. univ.dr. Dan-Iulian ALEXE 

Administrator-şef, ing. ec. Lidia PIRICI 

Consilier Juridic, jurist Emil BALINT 

STUDENT(A),  

……………………………………………………

… 

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

Semnătura............................ 

 

GIRANT, 

................................................................................... 

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

Semnătura......................... 

 



 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 
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FACULTATEA  DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII                                                           CAMIN NR.......... 

PROGRAMUL  DE STUDII  PS                                                                                                                               CAMERA............. 

 

 

 

 

 

Domnule Rector, 

 

 

 

 

Subsemnatul(a),………………………………………………….., CNP......................................, 

student(ă) la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății,  programul de studii PS , anul I, 

(cu taxă/fără taxă/ fără taxă - copil cadru didactic/ fără taxă - orfan de unul sau ambii părinţi), solicit 

cazare în cămin pe perioada anului universitar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Data                 Semnătura 

………….…………..        ………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Rector al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  

Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 

Tel./Fax: +40-234/517715  

www.ub.ro;  e-mail: fsmss@ub.ro 

 

 
 

DECLARAȚIE 

                   

          

 

 

 

 Subsemnatul (a) ___________________________________, candidat(ă) admis(ă) la 

concursul de admitere, sesiunea iulie 2020, la studii universitare de licență / master, programul de 

studii __________________________________________________, la confirmarea locului obţinut 

prin concurs, declar pe propria răspundere că, la începutul anului universitar 2020-2021 (05-15 

octombrie 2020), voi depune  la secretariatul FȘMSS, avizul medical în vederea practicării 

activităților fizice, aviz care se va transmite în fiecare an de studiu.  

 

 

 

      

 

           Data: ____________                                                  Semnătura: _______________ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT DE DEPUS DE FIECARE CANDIDAT  

LA CONFIRMARE LOC 
 

 

 

CARTE IDENTITATE GIRANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACT DE DEPUS DE FIECARE CANDIDAT  

LA CONFIRMARE LOC 
 

 

 

DOVADĂ ACHITARE TAXĂ DE 

ÎNMATRICULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

     UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  

Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 

Tel./Fax: +40-234/517715  

www.ub.ro;  e-mail: fsmss@ub.ro 

 

 
 

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE 

                   

          

 

Subsemnatul(a)___________________________________, declarat(ă) admis(ă) la 

concursul de admitere, sesiunea iulie 2020, la studii universitare de master, programul de studii 

Performanţă sportivă, solicit la confirmarea locului obţinut prin concurs, efectuarea în cadrul 

programului de studii a disciplinelor opționale: 

 

DO1/DO2: 

 ❑ Pregătire specializată într-o disciplină sportivă I 

❑ Atletism 

❑ Gimnastică 

❑ Handbal 

❑ Nataţie 

❑ Baschet 

❑ Judo 

❑ Rugby 

❑ Sporturi de iarnă 

(schi alpin, sanie, schi 

sărituri) 

❑ Volei 

❑ Culturism-fitness 

❑ Sporturi nautice 

(caiac-canoe, canotaj) 

❑ Badminton 

❑ Pregătire specializată într-o disciplină sportivă II 

(obligatoriu se va menţine opţiunea de la 

Pregătire specializată într-o disciplină sportivă I) 

❑ Atletism 

❑ Gimnastică 

❑ Handbal 

❑ Nataţie 

❑ Baschet 

❑ Judo 

❑ Rugby 

❑ Sporturi de iarnă 

(schi alpin, sanie, schi 

sărituri) 

❑ Volei 

❑ Culturism-fitness 

❑ Sporturi nautice 

(caiac-canoe, canotaj) 

❑ Badminton 

 

      

 

           Data: ____________                                                  Semnătura: _______________ 



 


