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CONTRACT  DE  STUDII UNIVERSITARE  

Nr. .....................  
 
I. PĂRŢI CONTRACTANTE: 

1. Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca), respectiv 
Facultatea ..........................cu sediul în  Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur nr.1-3, reprezentată prin Rector 
Prof. Dr. Ing. Doru PAMFIL  şi Decan Prof. Dr..................................., în calitate de prestator de servicii 
educaţionale, pe de o parte, şi 

 

Numele  Ini ţialele 
tatălui/mamei 

 Prenumele  

CNP              

 
în calitate de beneficiar de servicii educaţionale, au convenit la încheierea prezentului CONTRACT DE STUDII 
UNIVERSITARE cu respectarea următoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre instituţia de învăţământ superior 
prestatoare de servicii educaţionale şi beneficiarul de servicii educaţionale. 

2.2. Prin prezentul contract beneficiarul serviciilor educaţionale este înmatriculat în calitate de student al 
USAMV Cluj-Napoca, prin ............ (admitere, transfer, reînmatriculare), începând cu anul universitar 2012/2013 
la Facultatea de ...................................(alegere), ciclul de studii ........................ (licenţa, master), Specializarea 
(programul de studii) ......................................, forma de învăţământ ........................... (zi, ID, FR), cu o durată 
de ............... ani, în anul de studii ......., în regim de finanţare .............. (bugetat, cu taxă). Cuantumul taxei de 
şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 (doar pentru studentul admis la taxă) este de ............... lei.  

2.3. Valoarea primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 este de ............... lei, 
reprezentând ........% din taxa anuală, şi s-a achitat în momentul semnării prezentului contract. 

 
 

 
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 

DIN CLUJ-NAPOCA 
Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România 

tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792 
 

Data naşterii 
 

Locul naşterii localitatea: judeţul: ţara: 
România

 

Sexul  M  F  

Starea socială 
 

Cetăţenia prezentă: anterioară: alte cetăţenii:  

Domiciliul stabil 

str.: nr.: bl: sc.: et.: ap:  

localitatea: cod poştal: judeţul: ţara: 

România
 

Act de identitate (BI / CI 
/ paşaport) 

seria: numărul: eliberat de:  

la data: valabilitate:  

Alte date telefon: email:  

Datele părin ţilor 

Numele tatălui: Numele mamei:  

Adresa: Ocupaţia:  
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 Cu excepţia studenţilor admişi la formele de învăţământ ID şi FR, această sumă nu este returnabilă în urma 

retragerii dosarului sau glisării pe locuri bugetate. 
2.4. Părţile au obligaţia ca pe toată durata executării contractului să respecte prevederile legislaţiei şi 

reglementărilor naţionale în vigoare, prevederile Cartei şi ale regulamentelor USAMV Cluj-Napoca . 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract este valabil pe toată durata de şcolarizare a studentului începând cu anul 
universitar 2012/2013 şi va fi completat cu acte adiţionale anuale, încheiate prin acordul părţilor, în 
conformitate cu Regulamentul de activitate profesională a studenţilor aprobat de Senatul USAMV.  

3.2. Conform legislaţiei, Cartei universităţii, respectiv Regulamentului de activitate profesională a 
studenţilor, în situaţia în care studentul nu îndeplineşte activităţile prevăzute în curricula programului de 
studii sau la sfârşitului anului universitar nu îndeplineşte standardele minime de performanţă (număr de 
credite, medie ponderată) necesare promovării anului universitar, prezentul contract se anulează iar 
studentul va fi exmatriculat. 

3.3. Conform legislaţiei, Cartei universităţii, respectiv Regulamentului de taxe a universităţii, 
studentul care nu îşi achită obligaţiile legate de taxele de studii, respectând termenele stabilite prin 
regulamente, prezentul contract si actele adiţionale, va suporta penalităţi şi, în ultimă instanţă, va fi 
exmatriculat prin anularea prezentului contract.  

3.4. Reînmatricularea studentului exmatriculat pe parcursul anului I se poate face doar prin 
concurs de admitere iar reînmatricularea studentului exmatriculat în ani superiori celui I se poate face la 
cererea acestuia, în anul de studiu nepromovat, în regim cu taxă, pe baza unui nou contract.  

3.5. Prezentul contract de studii reglementează modul de finanţare a studiilor doar pe parcursul 
anului universitar 2012/2013.  

3.6. În anii de studiu ulteriori, forma de finanţare a studiilor este dependentă de calitatea pregătirii 
profesionale a beneficiarului de servicii educaţionale. La sfârşitul fiecărui an universitar se realizează 
ierarhizarea studenţilor anului de studiu în funcţie de media ponderată iar locurile finanţate de la bugetul 
de stat vor fi redistribuite celor mai performaţi studenţi.   

3.7. Actul adiţional anual la prezentul contract va specifica forma de finanţare a studiilor, 
cuantumul şi tranşele de plată ale taxei (dacă este cazul), disciplinele pe care studentul se angajează să le 
parcurgă în anul universitar, respectiv precum şi viitoare prevederi legislative sau reglementări proprii 
ale universităţii. 

 
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGA ŢIILE P ĂRŢILOR 

A. USAMV CLUJ-NAPOCA - FACULTATEA: 
a) are dreptul de a urmări modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle ce-i revin conform 
planului de învăţământ, fişelor disciplinelor şi regulamentelor universităţii, inclusiv cel referitor la 
taxe; îşi rezervă dreptul de a recurge la toate procedurile legale în vederea recuperării sumelor (ex. 
taxe, penalizări, despăgubiri pentru prejudicii) neachitate de către student. 
b) se obligă să asigure infrastructura, logistica şi personalul necesare pentru derularea orelor de curs, 
seminar, laborator, conform planului de învăţământ; 
c) se obligă să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare şi a Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. 
d) se obligă să respecte condiţiile de reînmatriculare, de completare a studiilor şi de transfer în 
interiorul instituţiei şi între instituţii prin aplicarea sistemului de credite transferabile şi prevederile 
legale privind transferul; 
e) se obligă să respecte condiţiile de promovare şi condiţiile de întrerupere medicală şi/sau din alte 
motive a activităţii didactice; 
f) se obligă să respecte criteriile generale de acordare a burselor de studiu, a burselor de merit, de 
excelenţă şi a burselor sociale; 
g) se obligă să respecte modalităţile de acordare a creditelor transferabile şi de certificare a examinării; 
h) se obligă să permită, conform regulamentelor, accesul la bibliotecă, internet şi alte servicii legate de 
procesul de învăţământ sau la activitatea culturală, artistică, sportivă, socială sau de orientare 
profesională; 
i) se obligă să asigure cazarea în cămine în limita locurilor disponibile; 
j) se obligă să asigure condiţiile de protecţia muncii conform Legii 319/2006 şi HG 1425/2006. 
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Drepturile şi obligaţiile universităţii se completează cu normele legale în vigoare, precum şi cu altele care vor 
apărea pe durata derulării prezentului contract, prevederi care vor face obiectul actelor adiţionale la contract. 
 

B. STUDENTUL: 
a) dreptul la învăţământ de calitate; 
b) dreptul de acces Ia programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a 
creditelor obţinute în acest fel; 
c) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la 
programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu 
privire Ia modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare 
şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor; 
d) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor,lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor 
didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, 
potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor 
cursuri,seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice; 
e) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la 
care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
f) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de 
cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi 
eventualelor contracte între părţi; 
g) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, 
psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ 
superior, potrivit Cartei universitare; 
h) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare; 
i) dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, 
laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică; 
j) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui 
curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat; 
k) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau 
permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera 
prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea 
standardelor examinării; 
l) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale 
universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele 
didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care studentul solicită 
acest lucru; 
 

V. CONDIŢII DE PLAT Ă A TAXEI DE ŞCOLARIZARE  

5.1. Taxa de şcolarizare anuală (dacă este cazul) se plăteşte în rate (tranşe), prima tranşă în momentul 
semnării contractului de studii iar tranşele ordinare (pentru fiecare an de studii), în număr de două, se 
achită până la data de 15 octombrie, respectiv până la data de 15 ianuarie. În cazul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ ID şi FR plata taxei anuale de şcolarizare se realizează în trei 
tranşe, prima până la data de 15 octombrie, a doua până la data de 15 ianuarie şi a treia până la data de 
15 martie.  
5.2. Prima tranşă reprezintă minimum 50% din taxa de şcolarizare anuală, în cazul studiilor la forma de 
învăţământ la zi, si de minimum 33% din taxa de şcolarizare anuală, în cazul studiilor la forma ID si FR; 
5.3. Studenţii care achitată integral taxa de şcolarizare anuală până la 15 octombrie beneficiază de o 
reducere cu 10% a acestei taxe. 
5.4. Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă cu vârsta de până la 26 ani care (a) au 
domiciliul în mediu rural, sau (b) care sunt copii ai absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca, sau (c) sunt 
orfani de ambii părinţi dar necăsătoriţi, (d) precum şi cei proveniţi din centre de plasament, vor beneficia 
de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%. 
5.5. Pentru personalul angajat precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe 
perioada angajării la USAMV Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%. 
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5.6. Universitatea îşi rezervă dreptul de a acorda reduceri şi în cazul altor studenţi aflaţi în situaţii sociale 
deosebite.  
5.7. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru acordarea de reduceri ale taxei de 
şcolarizare, reducerea se aplică doar pentru una din condiţii, la alegerea studentului. 
5.8. În cazul nerealizării plăţii taxei de şcolarizare în termenele stabilite, studentul se sancţionează prin 
impunerea de penalităţi de 0,15% pe zi, timp de 30 de zile calendaristice, după care se va proceda la 
exmatricularea studentului.  
5.9. În cazul încetării contractului de studii la cererea studentului sau prin exmatriculare, taxa de studii 
deja achitată (integral sau parţial) nu se restituie.  
5.10. Eliberarea dosarului unui student al cărui contract de studii încetează se va realiza doar după 
achitarea de către student a tuturor obligaţiilor pe care le are faţă de universitate (ex. taxe de studii, taxe 
cazare, materiale bibliotecă, sportive, etc.).   
 

VI. ALTE CLAUZE: 

1. Rezilierea prezentului contract la cererea studentului, se va face cu respectarea unui preaviz de cel puţin 15 
zile calendaristice. 
2. Rezilierea prezentului contract prin exmatriculare, în condiţiile prevăzute la capitolul III (Durata 
contractului), se face fără preaviz.  
3. Prevederile prezentului CONTRACT DE STUDII sunt în conformitate cu Carta universitară şi regulamentele 
USAMV Cluj-Napoca (http://www.usamvcluj.ro) precum şi cu legislaţia în domeniu (Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare,  Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
masterat, Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat, Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine 
examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, Hotărârii Guvernului nr. 
81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului MECTS 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor masuri 
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, Ordinului MECTS 4033/2011, privind metodologia-cadru de 
organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, 
diplomă, selecţie, disertaţie si Ordinului MECTS nr. 3313/23.02.2012 privind cadrul general de organizare si 
desfăşurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenţa, de master si de doctorat pentru anul 
universitar 2012-2013 , precum şi a Ordinului MECTS nr.3666/2012 privind Codul Studenţilor. 

 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de studii în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Student(ă) 

Rector,  

Prof. Dr. Ing. Doru Pamfil 

 

Nume, Iniţiala Tatălui, Prenume 
......................................................... 

Facultatea de Agricultură  

Decan,  

Prof. dr. Roxana Vidican                               

 

Secretar 

Aurica Cătinaş 

 

Am primit 1 exemplar,  
azi ___________ 2012 

Jurist, Viorel Apostu Semnătura 
 

 ______________________ 

 


