
 

Anexa 5b  la  

Metodologia proprie de admitere în ciclurile de studii universitare  

de licență și de master pentru anul univ. 2017 -  2018 

aprobată prin HS nr. 1/01.02.2017 

 

CONTRACT DE STUDII 
        Anexă la Contractul de şcolarizare  

nr.______din__________ 
încheiat pe perioada: 2 octombrie 2017 – 28 septembrie 2018 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Art.1. FACULTATEA_____________, reprezentată de DECAN,________________________________________, în calitate de PRESTATOR şi 
________________________________________________________________student/ă în ciclul de studii universitare de master, în 
anul________, programul de studii universitare_____________învăţământ cu frecvenţă, domiciliat/ă în 
localitatea___________________________________________________________________judeţul___________________________________  
ţara_________________str._____________________________________________nr.____/bloc___sc.___etaj___ap._______ născut/ă în 
localitatea___________________________________________________________judeţul____________________________________la data 
de__________________,CNP______________________________posesor/posesoare al/a cărţii de identitate/paşaport, 
seria___nr.______________eliberat de_____________________la data de __________________,telefon__________________,  
email________________________________________________în calitate de BENEFICIAR. 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art.2. (1) Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare din Universitate, pentru anul universitar 2017 – 
2018, reglementând raporturile dintre U.E.D. Lugoj şi student, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare cu legislaţia în 
vigoare, cu ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale, prevederile Cartei Universitare, regulamentelor Univeristăţii (Ghidul de studii, 
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind aplicarea Sistemului de Credite Transferabile etc). 
Art. 3. Numărul de credite angajate la disciplinele obligatorii este de 60 de credite. 
Art. 4. Disciplinele contractate sunt conform Programei curriculare (se completează  planul de învățământ). 

PLATA TAXEI DE STUDIU 
Art.5. (1) Cuantumul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2017 - 2018 este de ___şi poate fi achitată în _____ rate. Valoarea ratelor şi 
termenele de achitare sunt: ___________. 
          (2) Dacă plata nu se efectuează la termenele stabilite, se percep penalităţi de 25 lei/săptămână.  

(3) Condiţia de înscriere/înmatriculare în anul__reprezintă achitarea în termen a ratei I din taxa de şcolarizare.  
     Neachitarea taxei de şcolarizare până la începerea sesiunii de vară (a II-a), va conduce la exmatricularea studentului(ei). 

   (4) Prin taxa de şcolarizare se acoperă şi susţinerea, fără taxă, a examenelor programate în sesiunile: de iarnă - sesiunea I, pentru 
disciplinele semestrului I şi de vară - sesiunea II-a, pentru disciplinele semestrului II. În caz de neprezentare şi nepromovare, studenţii 
sunt obligaţi să achite susţinerea examenelor programate/reprogramate în sesiunile următoare (de restanţe).  

 (5) Ţinând seama de creşterea viitoarelor costuri, taxa de şcolarizare poate înregistra o eventuală creştere, o renegociere. 
 (6) Odată achitate taxele, acestea nu se mai restituie. 

 
ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
Art. 6. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; b) în urma exmatriculării 
studentului pentru neîndeplinirea obligaţiilor de şcolarizare (neachitarea taxelor/ratelor de şcolarizare – în cazul studenţilor în regim cu taxă; 
neîncheierea situaţiei şcolare; nereluarea studiilor în termenele stabilite); c) în urma exmatriculării din motive disciplinare; d) prin denunţarea 
unilaterală din partea studentului înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 
Art. 7. Contractul de studii se poate suspenda în situaţia amânării medicale, a întreruperii studiilor din motive întemeiate, intervenită în cursul 
anului, studentul fiind obligat la achitarea taxelor/ratelor scadente până în momentul suspendării. În momentul reluării studiilor în noul an 
universitar, studentul va încheia un nou contract de studii, în condiţiile oferite de U.E.D. Lugoj la acea dată.  
 
REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art. 8. În toate cazurile de exmatriculare ca urmare a neachitării taxei/ratelor de şcolarizare, nepromovării examenelor sau ca urmare a unor 
situaţii în care este decisă exmatricularea studentului, contractul de studii va fi reziliat, iar taxa/ratele de şcolarizare achitată/achitate nu se 
restituie. În cazul în care studentul se retrage de la studii, contractul va fi reziliat, iar taxa/ratele de şcolarizare, achitată/achitate nu se 
restituie. Rezilierea contractului se face de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. Contractul 
încetează la data emiterii decizei de exmatriculare sau la data aprobării cererii de retragere. Actele în original, din dosarul persoanal al 
studentului rămân în posesia U.E.D. până la achitarea integrală a debitelor datorate cu orice titlu universităţii. 
 
ALTE PREVEDERI 
Art.9. În incinta U.E.D. Lugoj NU SE FUMEAZĂ şi SE INTERZICE ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN CU TELEFOANE MOBILE. 
 
PREVEDERI FINALE 
Art.10. Prezentul contract, anexă la Contractul de şcolarizare, se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Un 
exemplar din contract se păstrează de către secretariatul facultăţii în dosarul personal al studentului iar al doilea, de către student. 
 
 
 

DECAN,                         SERV. ECONOMIC – FINANCIAR,            STUDENT,        


