CONTRACT CADRU DE STUDII CU TAXĂ
NR.___________/ DATA______________
ÎNCHEIAT ÎNTRE:
1. Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa, reprezentată prin RECTOR, Conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, denumită în
continuare Universitatea
şi:
2. Dl./d-na ______________________________________________________________ în calitate de Student(ă) la Facultatea
______________________________________________________________,
programul
de
studii
_________________________________________________, ciclul de studii: □ Licență / □ Master, forma de învățământ cu
frecvență (IF), durata studiilor ________ ani, beneficiar de servicii educaţionale cu taxă începând cu anul universitar 2022-2023,
născut(ă) la data de ____/____/______, în localitatea___________________, fiul (fiica) lui ______________________ si al (a)
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__________________________, denumit(ă) în continuare Studentul.
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 înmatriculat la studii pe un loc fără finanțare de la bugetul de
stat, cu precizarea drepturilor si obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu Ordinele Ministrului
Educaţiei, cu prevederile Cartei universitare și ale regulamentelor interne ale Universității.
DURATA CONTRACTULUI
ART. 2 Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar 2022-2023 și produce efecte juridice începând cu data
înmatriculării la studii, pentru toată durata legală a programului de studii urmat de Student.
VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
ART. 3 (1) Cuantumul taxei anuale de şcolarizare datorată de student este stabilit de către Senatul universitar, în funcţie de
costurile specifice ale şcolarizării. Studentul are obligaţia achitării taxei de şcolarizare fie integral, fie în patru tranșe egale,
succesive, fiecare în procent de 25% din valoarea totală, conform termenelor scadente de plată din prezentul contract.
(2) Pentru activităţile didactice suplimentare, ca şi pentru activităţile, respectiv formele de verificare care depăşesc planul de
învăţământ, studentul este obligat să achite distinct contravaloarea aferentă, acestea nefiind incluse în taxa de şcolarizare.
ART. 4 (1) Termenele scadente de plată pentru taxa de școlarizare sunt:
• Tranșa I – odată cu înmatricularea la studii, pentru studenţii admişi în anul I de studii;
– scadentă la data de 15 octombrie a fiecărui an, pentru studenţii din anii II-VI de studii;
• Tranșa II: scadentă la data de 15 decembrie a fiecărui an;
• Tranșa III: scadentă la data de 15 martie a fiecărui an;
• Tranșa IV: scadentă la data de 15 mai a fiecărui an.
(2) Plata se face prin virament bancar în contul instituţiei nr. RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Constanţa sau prin Noul Carnet online prin Modulul de plăți „Eu plătesc” https://portal.univ-ovidius.ro/login.
ART. 5 (1) În cazul retragerii de la studii a Studentului înmatriculat în anii II-VI de studii, efectuată după începerea anului universitar
și exprimată prin cerere scrisă depusă la secretariatul facultății, Studentul este obligat să achite Universității taxa de școlarizare
calculată proporțional cu numărul de zile rămase până la data înregistrării cererii de retragere.
(2) În cazul retragerii de la studii a Studentului înmatriculat în anul I de studii, exprimată prin cerere scrisă înregistrată la
secretariatul facultății, Universitatea reține un procent din prima tranșă a taxei de școlarizare achitate, după cum urmează:
a) dacă retragerea este efectuată înainte de sesiunea a doua de admitere și locul poate fi scos la concurs, Universitatea reține
20 % din cuantumul sumei reprezentând tranșa I a taxei de școlarizare;
b) dacă retragerea este efectuată după cea de a doua sesiune de admitere și până la începerea anului universitar,
Universitatea reține 50% din cuantumul sumei reprezentând tranșa I a taxei de școlarizare;
c) dacă retragerea este efectuată după începerea anului universitar, Universitatea reține 100% din cuantumul sumei
reprezentând tranșa I a taxei de școlarizare, Studentul fiind obligat să achite și restul taxei de școlarizare calculate
proporțional cu numărul de zile rămase până la data înregistrării cererii de retragere.
(3) Pentru sumele achitate în avans cu titlu de taxă de școlarizare, în cazul retragerii de la studii, Universitatea poate decide
rambursarea sumelor reprezentând taxa de școlarizare aferentă perioadei de studii ulterioare înregistrării cererii de retragere.
(4) În cazul exmatriculării, Studentul este obligat să achite Universității taxa de școlarizare calculată până la data exmatriculării.
Sumele achitate anticipat cu titlu de taxă de școlarizare până la data exmatriculării nu se restituie Studentului.
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
ART. 6 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare și Ordinele Ministrului Educaţiei, din Carta
universitară, precum şi din regulamentele specifice ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa și hotărârile structurilor de conducere
din cadrul acesteia.
ART. 7 Drepturile si obligaţiile Universității „OVIDIUS” din Constanţa:
a) Universitatea are dreptul de a elabora planul de învățământ în conformitate cu obiectivele programului de studii; de a stabili
condițiile de școlarizare, activitățile curriculare și extra curriculare aferente programului de studii și modalitatea de derulare a
acestora; de a stabili sistemul de evaluare a cunoştinţelor studentului și condiţiile necesare de promovare; de a stabili condițiile
de întrerupere/retragere/mobilitate academică/exmatriculare/reînmatriculare la studii, precum și orice alte aspecte care decurg
din cele enumerate;
b) Universitatea are dreptul să stabilească cuantumul anual al taxelor de școlarizare şi al altor tipuri de taxe percepute conform
legii, defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare a acestora, precum şi consecinţele privind neachitarea la termen;
c) Universitatea are dreptul de a stabili criteriile şi standardele de performanţă care trebuie îndeplinite de către student. Aceste
criterii sunt stabilite prin regulamentele interne, care vor fi aduse la cunoştinţa studentului prin afişare;
d) Universitatea are dreptul de a urmări modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle şi de a sancţiona, conform legii şi
regulamentelor interne aplicabile, încălcarea acestora;
e) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de
învăţământ;
f) Universitatea se obligă să facă publice prin afişare pe pagina web și în punctele de informare de la sediile
facultăților/universităţii, regulamentele şi procedurile proprii relevante privind activitatea profesională a studenţilor, desfăşurarea
examenelor, certificarea examinărilor ș.a, precum și orice hotărâri şi informaţii care privesc nemijlocit studentul;
g) Universitatea se obligă să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
h) Universitatea se obligă să asigure, în limitele prevăzute de lege, confidențialitatea bazelor de date privind activitatea
studentului, permanenta lor actualizare, stocarea lor în condiție de siguranță și protejarea acestora împotriva
accesărilor/modificărilor neautorizate.
ART. 8 Drepturile si obligaţiile Studentului:
a) Studentul are dreptul să utilizeze, cu respectarea reglementărilor Universității, baza materială şi logistică, sălile de curs și
seminar/laboratoarele/sălile de lectură/bazele sportive/dotările puse la dispoziție de către Universitate pentru pregătirea
profesională impusă prin planul de învățământ;
b) Studentul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum, precum şi la activităţi didactice suplimentare
organizate la cerere, în conformitate cu Carta universitară şi hotărârile Universităţii. Alegerea disciplinelor opționale și facultative
se face conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților; după definitivarea opțiunilor exprimate, acestea
devin parte integrantă din prezentul contract;
c) Studentul are dreptul să solicite accesarea facilităților financiare oferite de Universitate (reducerea cuantumului taxei de
școlarizare/eșalonarea plății etc) în conformitate cu regulamentele și hotărârile Universității;
d) Studentul are dreptul să beneficieze de burse, în limitele legii și ale regulamentului Universității privind acordarea burselor;
e) Studentul are dreptul să solicite universităţii întreruperea studiilor din motive medicale sau alte motive întemeiate, conform
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor;
f) Studentul are dreptul să se adreseze Comisiei de Etică din universitate, conform Codului de Etică al Universității;
g) Studentul are dreptul de a accede pe un loc finanțat de la bugetul de stat în urma reclasificării anuale, în limita locurilor diponibile
în anul de studii și la programul de studii la care este înmatriculat, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege, de Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor și/sau de hotărârile Universității;
h) Studentul înmatriculat în anul I de studii are obligația să prezinte în original, în termenul prevăzut de regulamentele Universității,
documentele din dosarul de candidatură încărcate la înscriere pe platforma on-line a admiterii, sub sancțiunea pierderii locului
obținut în urma concursului de admitere;
i) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare, precum şi celelalte tipuri de taxe percepute conform legii de către universitate,
la termenele şi în condiţiile prevăzute prin prezentul contract;
j) Studentul se obligă să frecventeze activitățile de curs, seminar, laborator, lucrări practice etc, prevăzute în planul de învățământ
al programului de studii la care este înmatriculat, în conformitate cu modul de organizare a acestora și cu regulamentele/hotărârile
Universităţii;
k) Studentul se obligă ca, în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare, să respecte reglementările în vigoare şi pe cele
adoptate de facultate/universitate, pornind, dar nelimitându-se la cele privind: evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor
transferabile, desfăşurarea examenelor etc;
l) Studentul se obligă să îndeplinescă toate sarcinile care îi revin conform planului de învățământ și fișelor de disciplină;
m) Studentul se obligă să poarte în spațiile de învățământ o ţinută vestimentară adecvată mediului academic, să respecte normele
de moralitate, disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele Universităţii;
n) 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;
o) Studentul are obligaţia să verifice constant contul său personal din programul informatic de evidență a studenților, pentru a lua
cunoștință de datele și informațiile aferente situației sale profesionale și financiare și să aducă la cunoştinţa Universităţii orice
modificare a datelor personale sau alte modificări care îl privesc, în termen de maxim 30 de zile de la producerea acestora.
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p) Studentul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul şi în scopurile prevăzute de legislaţia în
vigoare;
r) Pentru apărarea drepturilor sale, Studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale Facultăţii sau, după caz,
ale Universităţii.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
ART. 9 Nerespectarea de catre student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine aplicarea sancţiunilor
prevăzute de regulamentele Universităţii şi/sau legile în vigoare. Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de
repetarea lor si de condiţiile în care au fost săvârşite.
ART. 10 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către student a oricăror obligații financiare ce îi incumbă în
executarea prezentului contract conduce la antrenarea răspunderii contractuale, potrivit normelor legale aplicabile.
(2) Nerespectarea termenelor-limită de plată a taxei de școlarizare stabilite prin prezentul contract atrage aplicarea de penalități
de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, începând cu ziua următoare împlinirii termenului scadent prevăzut de art. 4 şi până la
data stingerii sumei datorate, inclusiv. În cazul neplăţii taxei de școlarizare până la data de 15 septembrie a fiecărui an universitar,
calitatea de student se pierde prin exmatriculare.
(3) În cazul neplăţii taxelor restante, studentul pierde dreptul de a participa la activităţile didactice și la formele de examinare.
Studentul poate relua activităţile didactice și formele de examinare numai după achitarea tuturor restanţelor financiare sau după
asumarea debitului prin semnarea unui angajament de plată.
(4) Studentul nu are dreptul să participe la sesiunea a III-a de examene dacă nu a achitat integral taxa de şcolarizare.
(5) Studentul nu are dreptul să se înscrie în anul universitar următor cu restanţe financiare din anul universitar precedent.
(6) 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.
(7) Studentul înțelege și acceptă prin semnarea prezentul contract că documentele în original din dosarul său personal rămân în
posesia Universităţii până la achitarea integrală a debitelor datorate cu orice titlu acesteia, cu excepția cazului în care studentul
se obligă să achite debitele la un termen stabilit de comun acord cu Universitatea, prin semnarea unui angajament de plată.
MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ART. 11 Orice modificare a prezentului contract se face prin acordul părţilor, în scris, prin act adiţional, parte integrantă a
prezentului contract.
ART. 12 Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii:
1. Dacă 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. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 8 lit. h din prezentul contract;
3. La finalul perioadei legale a programului de studii pentru care a fost încheiat;
4. În situaţia trecerii studentului pe un loc finanțat de la bugetul de stat, ca urmare a reclasificării anuale a locurilor bugetate,
în condiţiile legii şi regulamentelor în vigoare, caz în care studentul va încheia cu Universitatea contractul-cadru de studii
fără taxă în termenul prevăzut de hotărârile interne, sub sancțiunea pierderii locului astfel câștigat;
5. Din iniţiativa studentului, prin înregistrarea unei solicitări de retragere de la studii, la secretariatul Facultății;
6. 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 în condițiile prevăzute prin regulamentele
Universității, după îndeplinirea formalităţilor administrative şi după plata eventualelor debite neachitate.
ART.13 (1) În situația în care 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.14 Prezentul contract constituie legea părților și se completează cu dispozițiile incidente din Regulamentul privind activitatea
profesională a studenţilor, precum şi cu prevederile oricăror regulamente interne ale Universităţii sau dispoziţii legale incidente.
ART.15 Termenul de prescripţie extinctivă pentru orice eventuale pretenţii cu privire la sume datorate și neîncasate de la Student
de către Universitate va fi de 5 (cinci) ani, începând să curgă de la data scadenței fiecărei sume restante.
ART.16 În cazul unor litigii izvorâte din executarea contractului, 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 Declarația
RGPD, parte integrantă din prezentul contract.
RECTOR,
Conf. univ. dr. Dan Marcel ILIESCU

DIRECTOR, Direcția Juridică și Contencios,
C.J. Loredana Maximiliana DAN

STUDENT,
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ANEXA nr.1 la CONTRACT-CADRU DE STUDII CU TAXĂ

DECLARAŢIE

Subsemnatul _____________________________________________________ în calitate de student (ă) la programul de studii
_________________________________________________________, anul_______, beneficiar de servicii educaţionale cu
taxă, născut (ă) la data de _____/____/________ în localitatea________________________________________________, fiul
(fiica)
lui
__________________________
si
al
(a)
lui
______________________,
domiciliat
în
localitatea___________________________, str.______________________________, nr___, bl , sc
, ap____, judet
_______________________, 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 un loc:
□ bugetat *
□ cu taxă *
□ Am mai fost înmatriculat la Universitatea __________________________________________________, Facultatea
__________________________________, programul de studii _____________________________________, anul de studii
_______, pe un 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.
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