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                       CONTRACT DE STUDII POSTUNIVERSITARE
           Nr. . . . . .. . .. . .. . .  /  .. . .. . .. . .. . ..  2009

Între
1. UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACĂU, acreditată prin Legea 237/2002, cu

sediul în str. Pictor Aman nr. 96 – Bacău, cod poştal 600164, telefon 0234-562600, fax 0234-
516448, cod fiscal 9077555, având Codul IBAN RO73BRDE040SV04650340400, deschis la
sucursala BRD Bacău, reprezentată de prof. univ. dr. Toader GHERASIM – Rector şi ec. drd.
Viorica CIŞCĂ – Director general administrativ, şi

2.D-na/D-l*
__________________________________________________________________________,
având act de identitate seria _______, nr. ___________cod numeric personal
___________________________ domiciliat în localitatea __________________________, strada
_____________________________________, nr. _____, bl. ______, scara _______, et. ______,
ap. _____, judeţ / sector ______________________, telefon   ________________________, Email
______________________________,

 în calitate de STUDENT/cursant  la  modulul  de Studii postuniversitare de specializare
„Managementul carierei in asistenţa socială” implementate prin proiectul „Calificări si
standardizare europeana in asistenta socială”, Contractul de co-finantare POSDRU/18/1.2/G/11966.

Obiectul contractului
Art.  1. a) Realizarea activităţilor prevăzute în planul de învăţământ pentru modulul de studii

postuniversitare  în anul universitar 2009-2010.
           b) Comunicarea obligaţiilor didactice, graficul activităţilor, programele analitice şi

creditele transferabile prevăzute pentru fiecare disciplină.
Art. 2. Asigurarea pregătirii şi evaluării studentului(ei) la modulul de Studii postuniversitare

de specializare „Managementul carierei in asistenta sociala” implementate prin proiectul
„Calificări si standardizare europeana in asistenta socială”, Contractul de co-finantare
POSDRU/18/1.2/G/11966, în concordanţă cu planul de învăţământ elaborat de facultate şi aprobat
de Senatul instituţiei in anul universitar 2009-2010. Obiectul prezentului contract se deruleaza atata
timp cat exista finantarea prin Contractul POSDRU/18/1.2/G/11966.

Art. 3. Durata studiilor este de  2 semestre, corespunzător a 60 credite.
Art. 4. După absolvirea modulului de Studii postuniversitare de specializare „Managementul

carierei in asistenta sociala”,  studenţii  vor primi Certificat de studii postuniversitare de specializare,
in conformitate cu reglementarile legale, eliberat de Ministerul Educaţiei,Cercetării si Inovării.

Condiţii de promovare
Art. 5. Promovarea anului universitar de către student se face cu condiţia acumulării creditelor

prevăzute în planul de învăţământ corespunzător modulului de studii postuniversitare .

Condiţiile de plată
Art. 6. Pentru anul de studii postuniversitare  2009-2010 toate activităţile didactice sunt

finanţate prin Contractul de co-finantare POSDRU/18/1.2/G/11966, cursantul neavând nici o
obligatie de plată.
         Art. 7. In cazul in care cursantul renunţă inainte de finalizarea studiilor , fără motive
temeinice din punct de vedere legal, la activităţile din proiect de la Modulul de studii
postuniversitare, se obligă să plăteasca suma de 1500 lei.

* Se vor trece, cu majuscule, numele de pe certificatul de naştere şi în paranteze numele dobândit prin căsătorie.
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Obligaţiile şi drepturile Universităţii ”George Bacovia” din Bacău
Art. 8. Universitatea “George Bacovia” se obligă să asigure:

a) înmatricularea candidatului admis, pe baza contractului de şcolarizare, acesta dobândind
calitatea de student ;

b) organizarea procesului didactic  în două semestre, cu un total de 26 sapatamani, cu două
sesiuni de evaluare şi, daca este cazul, sesiuni speciale la cererea studenţilor şi cu stagii de
practică efectuate conform planurilor de învăţământ;

c) informarea studenţilor asupra programelor programului activitatilor specifice;
d) desfăşurarea procesului de învăţământ cu personal didactic calificat, recunoscut de

autorităţile abilitate ale statului român;
e) accesul studenţilor la Biblioteca Universitară;
f) materiale de documentare (suporturi de curs), asa cum au fost ele precizate in proiectul

finantat;
i)     organizarea ca activitate autonoma a Examenului pentru finalizarea studiilor.

Art. 9. Universitatea „George Bacovia” Bacău  are următoarele drepturi:
a) să elaboreze regulamente proprii în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
b) să ceară studentului să respecte regulamentele Universităţii „George Bacovia” din

Bacău şi să aplice sancţiuni în cazul constatării abaterilor.

Obligaţiile şi  drepturile studentului
Art. 10. Studentul se obligă:

a) să încheie  Contractul de studii postuniversitare prin care se reglementează parcurgerea
planurilor anuale de învăţământ în sistemul european de credite transferabile (ECTS);

b) să cunoască şi să respecte prevederile Cartei Universităţii, Regulamentului  intern,
Regulamentului privind activitatea  studenţilor şi ale Regulamentului privind creditele
transferabile;

c) să promoveze in mod corect imaginea Universităţii „George Bacovia” în mediul cultural,
economic şi social din care face parte;

d) să restituie materialele împrumutate de la Biblioteca Universităţii la termenele stabilite şi
în bună stare;

e) să păstreze bunurile instituţiei, ordinea şi disciplina în incinta Universităţii;
f) să repare prejudiciile materiale aduse facultăţii/universităţii din culpa proprie sau să

suporte costul acestora;

Art. 11. Studentul are următoarele drepturi:
a) să utilizeze baza materială şi logistică precum şi accesul la alte servicii legate de

procesul de învăţământ;
b) să participe la activităţile ştiinţifice studenţeşti  din cadrul Universităţii „George Bacovia”

Bacău;
c) să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în structurile decizionale

academice.

Art. 12.  Prezentul contract de şcolarizare poate înceta în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
b) in situatia suspendarii sau incetarii inainte de termen a finantarii prin Fondul Social

European.
c) prin denunţarea unilaterală din partea studentului înainte de expirarea perioadei pentru

care a fost încheiat, cu plata penalitatilor;
d) în situaţia decesului studentului.

Răspunderea contractuală
Art. 13.  (1) Pentru neîndeplinirea sau încălcarea obligaţiilor contractuale, studentul suportă

următoarele sancţiuni:
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a) exmatriculare pentru nepromovarea examenelor pe an de studiu, conform
Regulamentului de credite transferabile al facultăţii;

b) plata despagubirilor contractuale, pentru cazul renuntarii neintemeiate.

 (2) Contractul poate fi reziliat din momentul în care studentul înştiinţează în scris
universitatea.

Clauze speciale
Art. 14. Părţile semnatare îşi asumă răspunderea contractuală privind respectarea prevederilor

prezentului contract.
Art. 15. Litigiile care nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă vor face obiectul instanţelor

judecătoreşti abilitate.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare la data de ................................................,
din care un exemplar se păstrează la dosarul studentului  aflat la secretariatul facultăţii şi al doilea
exemplar se înmânează studentului.

Universitatea „George Bacovia”
Bacău

STUDENT,

Rector,
Prof. univ. dr. Toader GHERASIM

..........................................................

Director general,
Ec. drd. Viorica Cişcă

Consilier juridic,
Ioan Ioniţă
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