MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 11757
FACULTATEA DE ...............................................................

C O N T R A CT
Nr. ........................./
din ................................
pentru Program de conversie profesională
cu frecvenţă
încheiat între părţile:
1). Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13, CIF 4244423, cont
RO40TREZ59120F330500XXXX deschis la Trezoreria Suceava reprezentată prin Rector - Prof.univ.dr.ing. Valentin
POPA, Decan – ....................................... şi Director Economic– ec. Elena BALAN, pe de o parte
şi
2). ……………………………………………………………………………..……………..............................................
(numele şi prenumele cursantului)

fiul/fiica lui …………………. şi al ……………………… născut/ă la data de …………....................…………..........................
în localitatea ……………………………… judeţul ………………………….............. şi domiciliat în localitatea
............………………........ str. …………………………… nr. …........ judeţul …………......….… posesor/posesoare al/a
buletinului/cărţii de identitate seria ……… nr. ………………, eliberat la data de …………………….…eliberat de
...................................................... având C.N.P. ……….......…………....……, telefon ......................................,
e-mail
................................ în calitate de cursant/ă - program de conversie profesională, domeniul ..........................., specializarea
..................................................................., pe de altă parte, a survenit încheierea prezentului contract pentru studii, după cum
urmează:
CAP. I OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Contractul are ca obiect asigurarea pregătirii cursantului în domeniul pentru care a optat, prin plata de către
acesta a taxei aprobată de Senatul universităţii, la forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru realizarea activităţilor curriculare
şi extracurriculare în campusul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi în alte spaţii destinate acestui scop şi
reglementează raporturile dintre universitate şi cursant, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu Ordinele ministerului de resort şi cele ale Cartei Universitare.
CAP.II TERMENUL CONTRACTULUI ŞI VALOAREA LUI
Art.2 Prezentul contract se încheie pentru întreaga durată a studiilor la forma de învăţământ cu frecvenţă începând cu
anul universitar 2017-2018.
Art.3 Taxa de studiu este pentru anul universitar 2017-2018 de ............................. lei. Cursantul acceptă prin
semnarea prezentului contract să plătească taxele de studiu stabilite de Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava,
fiind obligaţia cursantului să ia cunoştinţă despre cuantumul acestora şi data limită de plată prin unul din mijloacele puse la
dispoziţie de instituţia de învăţământ: afişare la avizierul facultăţii, postarea pe site-ul universităţii, secretariatul facultăţii.
Cuantumul taxelor şi modalitatea de plată a acestora vor putea fi modificate, cu aprobarea prealabilă a Senatului
Universităţii, cursantul acceptând în mod expres şi neechivoc conţinutul prezentei clauze.
Pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor de către cursanţi se va plăti taxa aferentă, prevăzută în planul de
taxe şi tarife aprobat de Senatul universităţii pentru anul în care se susţine acest examen, termenul limită pentru această plată
fiind data limită pentru înscrierea la examenul de finalizare studii pentru care se achită taxa.
CAP. III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4 Drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale prezentului contract decurgând din prevederile lui, din legislaţia
în vigoare, inclusiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6194 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învîţământul preuniversitar, din
Carta Universităţii, din Codul drepturilor şi obligaţiilor cursantului din Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, precum şi
din regulamentele specifice instituţiei de învăţământ superior sunt, în principal, următoarele:
A. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UNIVERSITĂŢII ,,ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
a) Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava stabileşte condiţiile de înscriere, înmatriculare, şcolarizare, finalizare
de studii, întrerupere de studii, exmatriculare, reînscriere şi reînmatriculare a cursantului. Programul de conversie profesională
se va finaliza cu un examen de absolvire şi diplomă de conversie profesională, conform legislaţiei în vigoare;
b) Rectorul universităţii şi decanul facultăţii au dreptul de a supraveghea şi controla modul în care cursantul îşi
respectă toate obligaţiile şi îndatoririle ce-i revin.
c) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile
necesare pentru promovarea anilor de studii şi examenelor, de întrerupere a studiilor din motive medicale ori din alte cauze.
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d) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava are dreptul să stabilească cuantumul taxelor de studii pe care să le
comunice cursanţilor prin avizier şi prin publicare pe site-ul universităţii, defalcarea plăţii taxei pe tranşe, modalităţile şi
situaţiile care impun actualizarea taxei, consecinţele neachitării la termenele convenite.
e) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava se obligă, în limita posibilităţilor, să asigure condiţiile materiale şi
logistice necesare pentru realizarea activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ, în limita a 60 de credite obligatorii
pe an, precum şi a opţiunilor cursanţilor pentru a se pregăti şi la alte activităţi didactice la cerere, pentru care se va achita taxa
stabilită.
f) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, prin conducerea facultăţii, se obligă să elaboreze şi să aplice
regulamentul privind sistemul de credite transferabile, modul de verificare a cunoştinţelor prin examene, colocvii, lucrări de
laborator şi activităţi practice pe care să-l comunice cursanţilor.
g) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava se obligă să aducă la cunoştinţa cursanţilor, prin afişare la avizier sau
pe site, reglementările legale care apar şi care îi privesc sau interesează, pentru ca aceştia să le cunoască şi să se conformeze
întocmai.
h) Rectorul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi decanul facultăţii au obligaţia de a asigura condiţiile în care
cursantul să-şi exercite drepturile în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
i) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava are obligaţia să stabilească facilităţile la care cursantul are dreptul sau
la care poate accede;
j) Universitatea va utiliza, în calitate de operator de date cu caracter personal, datele cu caracter personal ale
cursantului, în baza declaraţiei date de cursant în acest sens la admitere, în conformitate cu prevederile legale. Universitatea îşi
rezervă dreptul de a utiliza, fără să mai fie necesar un accept prealabil, materialele fotografice şi audio-video care conţin
imaginea cursantului, realizate pe toată durata studiilor.
k) Orice act sau decizie care trebuie adusă la cunoştinţa cursanţilor se comunică prin afişare la avizier sau pe site, în
maxim 24 de ore de la emiterea acesteia şi se păstrează afişată minim 15 zile.
l) Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale cu modificările ulterioare de legislaţia subsecventă şi de regulamentele interne.
B. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CURSANTULUI
a) Cursantul are dreptul şi obligaţia să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice
suplimentare, organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei universitare, Legii educaţiei naţionale, Codului
drepturilor şi obligaţiilor cursantului din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a hotărârilor Senatului Universităţii, ale
Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului facultăţii, pentru care se obligă să achite taxele stabilite de instituţie, dacă este
cazul;
b) Cursantul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică a Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava inclusiv
fondurile şi serviciile bibliotecii şi să aibă acces la toate serviciile legate de procesul de învăţământ sau de activitatea sportivă,
culturală, socială, de orientare profesională şi de consiliere în carieră, precum şi de utilizare a reţelei de date a instituţiei şi să
beneficieze pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ, de îndrumarea permanentă din partea unui cadru didactic, pentru
disciplina respectivă.
c) Cursantul are dreptul să solicite Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava întreruperea din motive medicale a
studiilor ori din alte cauze, sens în care va prezenta documente justificative eliberate de organele competente care vor confirma
situaţia invocată care a determinat cererea. Cursantul are dreptul de a relua studiile conform Cartei universitare şi a legislaţiei
în vigoare, în acord cu oferta educaţională a instituţiei.
d) Cursantul are dreptul să participe prin libera exprimare a opiniilor referitor la evaluarea activităţilor în legătură cu
disciplinele frecventate, respectând în acest sens prevederile legale în vigoare, Carta Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din
Suceava, Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Regulamentul cadru
privind activitatea profesională a studenţilor, hotărârile şi dispoziţiile Senatului Universităţii, ale Consiliului de Administraţie
şi ale Consiliului facultăţii.
e) Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională şi ştiinţifică, cursantul poate fi recompensat prin diplome,
premii speciale şi alte forme de recompensare, în baza propunerilor făcute de facultăţi, aprobate de Senatul universităţii.
f) Cursantul se obligă să realizeze activităţile curriculare şi extracurriculare, să respecte prevederile legale în vigoare
referitoare la calitatea ce o are, cele ale Cartei Universitare, ale Codului drepturilor şi obligaţiilor cursantului din Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava, regulamentele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, precum şi hotărârile şi dispoziţiile
Senatului instituţiei, ale Consiliului de administraţie şi ale Consiliului facultăţii.
g) Cursantul se obligă să respecte reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor transferabile şi
de certificare a examinărilor.
h) Cursantul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară stabilite prin regulamentele proprii ale
Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, prevederile legale ce reglementează dreptul de autor şi să nu multiplice, distribuie
şi utilizeze în alte scopuri materialele primite.
i) Cursantul se obligă să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ comune, cantine,
biblioteci, baze sportive, amfiteatre şi spaţii de cultură etc. să le păstreze în bună stare de funcţionare, iar în cazul producerii de
prejudicii prin degradare, distrugere, ori prin orice alt mod, să suporte contravaloarea reparaţiei sau înlocuirii lor, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi regulamentele universităţii, prezenta prevedere contractuală constituind, fără
alte demersuri, titlu executoriu în înţelesul legislaţiei civile.
j) Cursantul se obligă să cedeze Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava rezultatele şi drepturile ce i se cuvin şi care
sunt obţinute în timpul studiilor în urma activităţilor şi lucrărilor pe care le efectuează în perioada respectivă de timp, în calitate
de cursant.
k) Cursantul se obligă să semneze acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal de către Universitatea “Ştefan
cel Mare” din Suceava, ca operator de date, conform legii.
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l) Cursantul este de acord ca Universitatea să utilizeze datele sale cu caracter personal, ca operator de date, conform
legii. De asemenea, cursantul este de acord ca universitatea să utilizeze, fără un alt accept prealabil, materialele scrise,
materialele fotografice şi audio video care conţin imaginea sa, realizate pe toată durata studiilor.
m) Data ce se va lua în considerare, drept dată de încetare a calităţii de cursant, este cea menţionată în ordinul de
exmatriculare semnat de Rectorul Universităţii sau cea menţionată pe cererea de aprobare a retragerii de la studii. Până la acea
dată, părţile contractuale sunt obligate să-şi îndeplinească întocmai obligaţiile ce şi le-au asumat prin prezentul contract.
n) Cursantul va respecta dispoziţiile legale privind asigurarea originalităţii lucrărilor de absolvire.
o) Cursantul se obligă să achite taxa de studiu în condiţiile şi suma convenite, prin prezentul contract, conform art. 3
în tranşe, plătibile după cum urmează:
................... lei ca avans la înmatriculare pentru anul I de studiu, sumă care nu se restituie în cazul în care cursantul
renunţă la locul ocupat după începerea anului universitar;
30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 15 zile calendaristice de la inceputul
anului universitar;
30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 60 zile calendaristice de la inceputul
anului universitar;
diferenţa de taxă până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului universitar pentru care se plăteşte.
Cursantul va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an universitar pe durata studiilor sale, fiind
obligaţia sa de a se informa cu privire la acestea de pe site-ul uiversităţii sau de la avizierul facultăţii.
Neplata tranșei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea de drept a cursantului constatată
prin ordin al rectorului universităţii, incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa termenul de plata nerespectat
În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, cursantul nu poate beneficia de resursele
de învăţământ, şi nu se poate fi primit la examenele programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al
activităţilor.
Taxele plătite de un cursant nu se returneaza in nici o situatie.
*

p) Cursantul are obligaţia de a comunica în scris conducerii universităţii, printr-o cerere înregistrată la decanat
hotărârea sa de retragere de la studii sau de întreruperea studiilor.
Numai de la data menţionată în cererea de aprobare a retragerii de la studii, respectiv întreruperea de studii, încetează obligaţia
cursantului de a plăti taxa de şcolarizare.
q) În cazul în care cursantul este reînmatriculat, la cerere, în regim cu taxă, după un an de studiu nepromovat, va semna
un nou contract de studiu, conform reglementărilor de la data reînmatriculării;
r) Cursanţii au obligaţia de a se informa periodic prin consultarea avizierului facultăţii cu privire la reglementările nou
apărute, precum şi cu privire la actele şi deciziile emise de universitate. Cursanţii au dreptul de a contesta actele şi deciziile
care îi privesc în termen de 30 de zile calendaristice de la afişarea respectivului document. Contestaţia se depune la
secretariatul facultăţii şi se soluţionează în termen de maxim 30 de zile calendaristice.
s) Cursantul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările
ulterioare, de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6194/2012, precum şi de regulamentele interne ale universităţii.
CAP. IV DISPOZIŢII FINALE
Art.5 Nerespectarea de către cursant a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea
asupra situaţiei ivite şi în caz de neconformare, aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din universitate, aprobate de
conducerea universităţii, sau după caz cele ale legislaţiei în vigoare care reglementează activităţile din învăţământul superior,
precum şi Ordinele ministerului de resort, inclusiv exmatricularea.
În cazul exmatriculării, contractul de studii încheiat între părţi este considerat reziliat de drept, sumele achitate cu titlu
de taxe de studiu şi taxa de înmatriculare nu se restituie, obligaţiile cursantului fiind cele prevăzute în prezentul contract.
Sancţiunea aplicată în funcţie de gravitatea abaterilor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată de cel
sancţionat în termen de 30 zile de la data comunicării, la organul de conducere imediat superior celui ce a aplicat-o, iar în caz
că nu este mulţumit de soluţia pronunţată de acesta, Senatului Universităţii.
În situaţia exmatriculării, aceasta devine efectivă la data menţionată în ordinul semnat de Rectorul Universităţii. Până
la acea dată, părţile semnatare ale contractului sunt obligate să-şi îndeplinească întocmai ceea ce şi-au asumat prin el.
Art.6 Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava îşi va îndeplini prin conducerea facultăţii obligaţiile pe care şi le-a
asumat prin prezentul contract faţă de cursant.
Art.7 În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament incorect referitor la relaţiile cu alţi studenţi, cu
personalul didactic ori administrativ, atât cursantul cât şi partea cu care acesta este în conflict se pot adresa conducerii facultăţii
sau universităţii, Consiliului facultăţii sau Senatului universităţii în funcţie de competenţele legale ale acestora..
Art.8 Cursantul este de acord ca prevederile prezentului contract cu privire la obligaţiile de plată stabilite de comun
acord să constituie titlu executoriu fără nicio altă formalitate prealabilă în situaţia neachitării la termen şi în condiţiile
convenite, a obligaţiilor financiare asumate.
Art.9. Contractul de studii încetează :
a) la finalizarea studiilor,
b) în momentul exmatriculării cursantului, transferului la o altă Universitate sau retragerii definitive.
Art.10 Pentru apărarea drepturilor sale cuprinse în prezentul contract, cursantul se poate adresa cu petiţie organelor de
conducere ale facultăţii/universităţii.
Art.11. Eventualele diferende dintre părţi se vor soluţiona cu precădere pe cale amiabilă. În eventualitatea în care
stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa
judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
*

Cursantul va completa, după citire: „Am luat la cunoştinţă” şi va semna.
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Art.12 Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, cu cele ale Legii nr.1/2011 a
educaţiei nationale, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6194/2012 şi alte altor prevederi ale legislaţiei în vigoare în
materie, cu prevederile Ordinului M.Ed.C. nr. 4363/1999 privind încheierea de contracte de către instituţiile de învăţământ
superior în relaţiile lor cu persoanele juridice şi fizice, cu ale Cartei Universităţii, procedurile şi regulamentele interioare ale
acesteia.
Contractul va putea fi modificat în caz de necesitate prin acte adiţionale semnate de părţi, anexate la el şi făcând parte
integrantă din acesta.
Oricare din cele două părţi contractante poate solicita modificarea prevederilor prezentului contract, ori rezilierea lui
în condiţiile prevăzute de lege sau stipulate în cuprinsul lui, iar solicitarea va fi prezentată în scris celeilalte părţi cu cel puţin
15 zile înainte de data când se cere aceasta.
Prezentul contract, întocmit şi redactat de Oficiul Juridic, aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava, se consideră valabil încheiat prin semnarea sa de către cursant, intrand în vigoare la începutul
anului universitar; părţile acceptă expres şi neechivoc că semnăturile reprezentanţilor universităţii sunt valabile pe formularul
în copie realizat după contractul aprobat prin procedurile enumerate. Cotractul devine nul dacă universitatea decide să nu
activeze programul de studiu.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………………….în 2 exemplare din care unul la dosarul cursantului de la
facultate şi unul la cursant şi îşi păstrează valabilitatea pe întreaga durată de studii a cursantului care l-a semnat.
În conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin legea 287 din 2009 pus în aplicare prin legea 71
din 2011, cu modificările ulterioare, cursantul acceptă în mod expres şi neechivoc conţinutul următoarelor articole:art.3, art.4
litera B, - Drepturile şi obligaţiile studentului , Cap.IV.- Dispoziţii finale.

R E C T O R,
CURSANT/A,
Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA
………………………………………
DIRECŢIA ECONOMICĂ,

(Numele şi prenumele)

Ec. Elena BALAN

………………………………………

DECAN,
...............................................

CONSILIER JURIDIC,
Jr. Oana Georgeta BOICU POSAŞTIUC
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