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MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

B-dul Mamaia 124, 900527, Constanţa, Romania 
Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 

E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro 
Webpage: www.univ-ovidius.ro 

 

 
CONTRACT CADRU DE STUDII FĂRĂ TAXĂ 

nr. __________/________________  
 

Încheiat Între: 
1. Universitatea „OVIDIUS" din Constanţa, reprezentată prin RECTOR, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu 
şi: 
2. Dl./d-na __________________________________________________, în calitate de student(ă) la 
Facultatea  _______________________________, programul de studii _______________________________, 
beneficiar de servicii educaţionale fără taxă începând cu anul universitar 2020-2021, durata studiilor ___ ani, 
născut(ă) la data de ________ în localitatea ______________, fiul (fiica) lui _________________, domiciliat în 
localitatea _____________, str. ________________, nr. ___, bl. ____, sc. __, ap. ___, judet ___________, legitimat cu 
CI seria  ___, nr _________, eliberat de __________________________________ la data de ________________, 
C.N.P. ___________________, tel. ______________, e-mail __________________________. 
OBIECTUL CONTRACTULUI: 
art. 1 Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare în Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa, reglementând raporturile dintre Universitate şi studentul care beneficiază de finanţare 
de la bugetul de stat, cu precizarea drepturilor si obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare, Ordinele Ministrului Educaţiei și Cercetării şi prevederile Cartei universitare. 

 

TERMENUL 
Art. 2 Prezentul contract se încheie pentru toată durata şcolarizării studentului. 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
art. 3 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare și Ordinele Ministrului Educaţiei și 
Cercetării, din Carta universitară, precum şi din regulamentele specifice ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa și 
hotărârile organismelor colective de conducere din cadrul universității. 
art. 4 Drepturile si obligaţiile Universităţii „OVIDIUS" din Constanţa: 
a) Universitatea „Ovidius” din Constanţa are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care studentul îşi respectă 
toate îndatoririle şi de a sancţiona, conform legii şi regulamentelor interne aplicabile, încălcarea acestora. 
b) Universitatea „Ovidius” din Constanţa are dreptul să stabilească tipurile de taxe percepute conform legii pentru 
activităţile/formele de verificare care depăşesc prevederile planului de învăţământ, cuantumul și defalcarea 
acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare a acestora, precum şi consecinţele privind neachitarea la termen. 
c) Universitatea „Ovidius” din Constanţa are dreptul de a stabili şi aplica modalitatea de derulare a activităților 
curriculare şi extracurriculare desfășurate de către student, sistemul de evaluare a cunoştinţelor studentului, 
condiţiile necesare de promovare și de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor. 
d) Universitatea „Ovidius” din Constanţa are dreptul de a stabili criteriile şi standardele de performanţă care trebuie 
îndeplinite pentru păstrarea locului bugetat. Aceste criterii sunt stabilite prin regulamentele interne, care vor fi aduse 
la cunoştinţa studentului prin afişare. 
e) Universitatea „Ovidius” din Constanţa se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a 
activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ. 
f) Universitatea „Ovidius” din Constanţa se obligă să facă publice prin afişare pe pagina web sau în punctele de 
informare de la sediile universităţii regulamentele interne privind sistemul de credite transferabile şi activitatea 
profesională a studenţilor, precum şi procedurile de desfăşurare a examenelor şi certificare a examinărilor. 
g) Universitatea „Ovidius” din Constanţa se obligă să aducă la cunoştinţa studenţilor, prin afişare la avizierul 
facultăţii și prin afișare pe pagina web, informaţiile, notificările şi hotărârile care îi privesc nemijlocit. 
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h) Universitatea „Ovidius” din Constanţa are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, 
în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
i) Universitatea „Ovidius” din Constanţa se obligă să asigure, în limitele prevăzute de lege, confidenţialitatea bazelor 
de date privind activitatea studentului, permanenta lor actualizare, stocarea lor în condiţii de siguranţă şi protejarea 
acestora împotriva furtului sau a modificărilor neautorizate. 
art.5 Drepturile si obligaţiile studentului: 
a) Studentul are dreptul să beneficieze de gratuitatea învăţământului, în condiţiile legii, Ordinelor Ministrului 
Educaţiei și Cercetării şi ale regulamentelor în vigoare ale universităţii. Pentru activităţile didactice suplimentare, 
ca şi pentru activităţile, respectiv formele de verificare care depăşesc planul de învăţământ, studentul se obligă să 
plătească distinct contravaloarea aferentă acestora. 
b) Studentul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice 
suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi hotărârile universităţii. 
Aceste activităţi didactice suplimentare vor fi prevăzute într-o anexă la prezentul contract. 
c) Studentul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică, având acces la serviciile legate de procesul de 
învăţământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră. 
d) Studentul are dreptul să beneficieze de burse, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern de acordare a 
burselor. 
e) Studentul are dreptul să solicite universităţii întreruperea studiilor din motive medicale sau din alte motive bine 
întemeiate, conform regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor. 
f) Studentul are dreptul să se adreseze comisiei de etică din universitate, conform Codului de etică. 
g) Studentul se obligă să achite taxele percepute conform legii pentru activităţile/formele de verificare care 
depăşesc prevederile planului de învăţământ, precum şi celelalte tipuri de taxe percepute conform legii de către 
universitate, la termenele şi în condiţiile prevăzute prin hotărâri interne ale universităţii. 
h) Studentul se obligă ca, în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare, să respecte reglementările 
legislaţiei în vigoare şi cele specifice universităţii. 
i) Studentul se obligă să respecte reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor transferabile 
şi procedurile de desfăşurare a examenelor şi de certificare a examinărilor. 
j) Studentul se obligă să respecte normele de moralitate, disciplină şi etică universitară, în conformitate cu 
regulamentele proprii ale universităţii. 
k) Studentul se obligă să respecte interdicţia de a fuma în spațiile universității, cu excepţia locurilor special 
amenajate; 
l) Studentul se obligă să poarte în spațiile de învățământ o ţinută vestimentară adecvată mediului academic; 
m) Studentul are obligaţia să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, 
cantine, biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau 
distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale şi regulamentelor 
în vigoare. 
n) Studentul se obligă să verifice constant contul său personal din programul informatic de evidență a studenților 
pentru a lua cunoștință de datele și informațiile aferente situației sale și să aducă la cunoştinţa Universităţii „Ovidius” 
din Constanţa orice modificare a datelor personale sau alte modificări care îl privesc, în termen de maxim 30 de 
zile de la producerea acestora. 
o) Studentul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul şi în scopurile prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 

 
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
art. 6 Nerespectarea de catre student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine aplicarea 
sancţiunilor conform regulamentelor universităţii şi, după caz, legilor în vigoare. Sancţiunile se aplică în funcţie de 
gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite. 
art. 7 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către student a obligațiilor financiare ce decurg din 
acest contract conduc la antrenarea răspunderii contractuale, potrivit normelor legale aplicabile. 
(2) Studentul nu are dreptul să participe la examenul de finalizare a studiilor dacă nu a achitat integral debitele 
datorate cu orice titlu universității, precum și taxa de susținere a examenului de finalizare a studiilor. 
(3) Actele din dosarul personal al studentului rămân în posesia Universităţii „Ovidius” din Constanța până la 
achitarea integrală a debitelor datorate cu orice titlu Universităţii, cu excepția situației în care studentul se obligă să 
achite debitele la un termen stabilit de comun acord cu Universitatea, prin semnarea unui angajament de plată. 
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MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
art. 8 Orice modificare a prezentului contract se face prin acordul părţilor, în scris, prin act adiţional, parte integrantă 
a prezentului contract. 
art. 9 Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 

1. Când pentru anul I de studii nu este întrunit numărul minim de studenți înmatriculați prevăzut de
normele în vigoare pentru organizarea programului de studii la care a fost admis studentul.

2. La finalul perioadei de studii pentru care a fost încheiat;
3. În situaţia trecerii studentului pe un loc cu taxă, în condiţiile legii şi regulamentelor în vigoare, caz

în care studentul este obligat să se informeze la secretariatul facultății sau la avizierele special
amenajate şi să se prezinte la secretariat pentru a semna un contract cadru de studii cu taxă.

4. Din iniţiativa studentului, prin înregistrarea unei solicitări de retragere de la studii, la secretariatul
facultății. În această situație taxele achitate cu orice titlu de către student până la momentul
încetării contractului nu se restituie şi nu se transferă în contul altei persoane care are calitatea de
student al Universităţii „Ovidius” din Constanţa;

5. Din iniţiativa Universităţii, în cazul exmatriculării studentului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor, ori pentru comportament necorespunzător. În această situaţie,
prezentul contract încetează la data emiterii deciziei de exmatriculare. Calitatea de student se
poate redobândi doar după îndeplinirea formalităţilor administrative şi după plata eventualelor
restanţe financiare.

art.10 (1) Dacă, la încheierea perioadei legale de studii, studentul nu a obținut numărul minim de credite aferente 
pentru promovarea studiilor, va depune o cerere de prelungire de şcolarizare în termenul prevăzut de regulamentul 
aplicabil şi va semna un nou contract de studii. 
(2) Prelungirea de şcolarizare se face numai în regim cu taxă. Cuantumul taxei se stabilește în conformitate cu
dispozițiile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, în vigoare la data solicitării prelungirii
studiilor.

DISPOZIŢII FINALE 
art.11 Prezentul contract se completează cu dispozițiile incidente din Regulamentul privind activitatea profesională 
a studenţilor, Regulamentul cadru de aplicare a sistemului de credite transferabile, precum şi cu prevederile oricăror 
alte regulamente interne sau dispoziţii legale incidente. 
art.12 Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale facultăţii 
sau, după caz, ale universităţii. 
art.13 În cazul unor litigii izvorâte din contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă la nivelul Universităţii, fiecare 
parte se poate adresa instanţelor judecătorești competente de la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. De 
partea Universităţii, pentru rector, va semna decanul facultăţii ale cărei cursuri sunt urmate de studentul contractant. 
Exemplarul universității se păstrează la dosarul personal al studentului, împreună cu Anexa 1 (declaraţie pe proprie 
răspundere) și Anexa 2 (declarație RGPD), care fac parte integrantă din prezentul contract. 

RECTOR, 
Conf. univ. dr. Dan Marcel ILIESCU 

STUDENT, 
Director juridic și contencios, 

C.J. Loredana Maximiliana DAN
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Anexa nr.1 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul ___________________________________în calitate de student(ă) la programul de studii 
______________________________, anul ___, beneficiar de servicii educaţionale fără taxă, născut (ă) la data 
de ____________, în localitatea ___________________, fiul (fiica) lui _____________________, domiciliat în 
localitatea ______________________, str. _____________________, nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, 
județ _____________________, legitimat cu CI seria ____,nr ________, eliberat de _____________________, 
la data de _______________, C.N.P. ________________________, 
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că: 

 
Sunt înmatriculat şi la un alt program de studii la Universitatea ___________________________________, 

Facultatea ________________________________________________________________________________, 
programul de studii _____________________________________________, anul de studii ____, pe loc: 

bugetat * 
cu taxă *. 

 

Am mai fost înmatriculat la Universitatea ____________________________________________, 
Facultatea ________________________________________________________________________________, 
programul de studii ___________________________________, anul de studii _____, pe loc: 

bugetat * 
cu taxă *. 

 

Nu sunt şi nu am mai fost înmatriculat la un alt program de studii dintr-o Instituţie de Învăţământ Superior. 
 
 
 
 
 

Data, Student, 
    _____________ 
 
 
 

*Notă: se va bifa varianta corespunzătoare. 



Anexa nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular de confirmare a locului de studii 
 
 
 
 
 

Subsemnatul(a) ______________________________________, cetățean al 

______________, identificat (ă) cu pașaport seria ______, nr. _________, emis la data 

de ____________, de către __________________,       confirm /      nu confirm 
ocuparea locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar      cu bursă /      fără 
bursă, la studii universitare de    licență /    masterat, la programul de studii 

________________________________, obținut în urma concursului de admitere 

organizat de către Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de 

_____________________________________________________  

 

De asemenea,        solicit /         nu solicit cazare în căminele studențești. 

 
 
 
 
 
Data: Semnătura, 

_____________ ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARAŢIE 

privind înmatricularea unică 

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................., cetăţean(ă) 

al(a) ..........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de 

identitate/paşaportul seria ........... nr. …........................ eliberat(ă) de ........................................., 

având domiciliul stabil în ………………………….........………, candidat la Concursul de admitere 

pentru românii de pretutindeni, sesiunea iulie 2020, declarat admis la: 

Facultatea de: 

Programul de studii: 

Tip loc (cu bursă / fără bursă): 

Media de admitere: 

Nr. dosar: 

declar pe proprie răspundere că nu m-am mai înmatriculat și nu mă voi mai înmatricula la alt 

program de studii pentru anul universitar 2020-2021. 

Declar și consimt ca până la începutul anului universitar 2020-2021 să prezint actele de 

studii în original (diploma de bacalaureat/licență sau echivalentă și foaia matricolă de la liceu/

facultate), precum și Anexa 2A/2B/2C în original, la secretariatul facultății, sub sancțiunea 

pierderii locului obținut prin concurs. 

Data: .......................... Semnătura: ............................ 



MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA 

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România
Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467

E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Webpage: www.univ-ovidius.ro

Anexa la Contractul de studii nr. _________/___________________ 

DECLARAȚIE RGPD 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 

Subsemnatul/a _______________________________________________, declar că, în conformitate cu cerințele Regulamentului 
(UE) 679/2016, numit în continuare RGPD, am luat cunoștință că Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu sediul în mun. Constanța, Bld. 
Mamaia nr. 124, cod poștal 900527, telefon/fax +40 241 606407, +40 241 606467, email: rectorat2@univ-ovidius.ro, reprezentată legal prin 
Rector – Conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a prelucra datele mele 
cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, în scopul derulării raporturilor contractuale încheiate de mine cu Universitatea conform 
prevederilor Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale. 

Datele cu caracter personal: numele și prenumele; nume și prenume părinți; data și locul nașterii; domiciliul/adresa; mediul de 
proveniență urban/rural; codul numeric personal (CNP); seria și numărul actului de identitate; semnătura, fotografia (imaginea) din actul de 
identitate și legitimația de student; numărul de telefon; adresa de email; denumirea instituției/unității de învățământ absolvite; seria/numărul 
diplomei de studii; locul de muncă (după caz); funcția/profesia (după caz); datele medicale ce atestă aptitudinea de a avea din punct de vedere 
medical calitatea de student; starea civilă, originea etnică (după caz); confesiunea religioasă (după caz) sunt obținute prin completarea și 
semnarea cererii de înscriere la concursul de admitere și, după caz, a cererii de înmatriculare la studii în cadrul Universității „Ovidius” din 
Constanța, precum și din documentele/înscrisurile doveditoare, atașate acestora. Aceste informații sunt introduse de Universitate în baza sa de 
date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică. 

Am luat act de faptul că vor fi prelucrate de către universitate datele mele personale privind originea etnică – în cazul în care intenționez 
să ocup unul dintre locurile de studii rezervate membrilor respectivei etnii, datele mele personale privind apartenența la o anumită confesiune 
religioasă – în cazul în care intenționez să urmez  programele de studii universitare desfășurate în cadrul Facultății de Teologie a universității, 
precum și datele mele medicale personale, incluse în cadrul adeverințelor medicale. 

Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea actelor/procedurilor în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, potrivit cererii 
mele, în vederea inițierii și executării raporturilor juridice contractuale între subsemnatul/a și Universitate, precum și în vederea îndeplinirii 
obligațiilor legale care îi revin Universității „Ovidius” din Constanța, de a administra, prelucra și transmite în condiții de siguranță, inclusiv prin 
intermediul RMU și a celorlalte registre publice prevăzute de lege și numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele mele 
personale.  

Temeiul legal pentru colectarea și procesarea datelor mele personale pentru scopul menționat mai sus îl reprezintă: consimțământul 
meu, cererea de înmatriculare la studii, Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, prin orice mijloc de comunicare, următorilor 
destinatari: persoana vizată (subsemnatul/a), instituțiilor/autorităților publice (ex: Ministerul Educației și Cercetării, ARACIS), autorităților fiscale, 
autorităților de verificare și control, în condițiile stabilite de lege, sau altor entități ale căror activități sunt incidente în activitatea Universității 
„Ovidius” din Constanța, sau care au legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurilor pentru care am inițiat raporturile 
juridice cu Universitatea și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal.  

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, am luat la cunoștință faptul că beneficiez de următoarele drepturi: dreptul de 
restricționare a prelucrării datelor, atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ce revin Universității; dreptul la portabilitatea datelor; 
dreptul de acces cu caracter gratuit la datele cu caracter personal; dreptul la rectificarea sau la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul 
de a fi uitat”), atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ale Universității; dreptul de a retrage oricând consimțământul acordat, în 
cazul specific în care colectarea și prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ și nu intervine o prevedere contractuală sau legală care 
prevede obligativitatea colectării și prelucrării datelor; dreptul de a nu fi supus/ă unei decizii individualizate automatizate, inclusiv crearea de 
profiluri individuale. Am luat act de faptul că pentru exercitarea respectivelor drepturi mă pot adresa fie la sediul instituției fie la adresa de email 
dpo@univ-ovidius.ro. 

Am luat cunoștință, de asemenea, că datele mele personale vor fi prelucrate/păstrate pentru perioada de timp cât sunt student al 
Universității „Ovidius” din Constanța, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate 
termene de prelucrare a unor astfel de date, cum ar fi, de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor sau dispozițiile 
legale care reglementează activitatea și funcționarea instituțiilor de învățământ superior. 

Am luat la cunoștință că sunt obligat/ă să furnizez datele necesare pentru realizarea scopului menționat mai sus și că refuzul furnizării 
sau furnizarea acestor date în mod incorect și incomplet determină imposibilitatea inițierii sau, după caz, a executării și finalizării actului ori 
procedurii de către Universitate, întrucât ar avea drept consecință nerespectarea reglementărilor legale specifice din domeniul educațional. 

Data: ____________ Nume și prenume: ____________________________________ 

Semnătura: ___________________________ 

mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
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