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 Art. 6. În conformitate cu legislaţia în vigoare, Carta universităţii şi Regulamentul de 
activitate profesională a studenţilor, în situaţia în care studentul nu realizează activităţile prevăzute 
în curriculum-ul programului de studii şi la sfârşitul anului universitar nu îndeplineşte standardele 
minime de performanţă necesare unui an suplimentar, prezentul contract încetează, iar studentul va 
fi exmatriculat. 
 Art. 7. Reînmatricularea studentului exmatriculat pe parcursul anului I se poate face doar 
prin concurs de admitere, iar reînmatricularea studentului exmatriculat în anul II se poate face la 
cererea acestuia, în maximum 3 ani de la exmatriculare, în anul de studiu nepromovat, în regim cu 
taxă, pe baza unui nou contract, cu condiţia ca specializarea la care a fost înmatriculat iniţial, să 
funcţioneze. 
 Art. 8. Prezentul contract de studii reglementează modul de finanţare a studiilor şi 
parcurgerea programului de studiu anexat, numai pentru anul universitar 2022/2023. 
 
 IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
 Art. 9. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 224/11 iulie 2005, care modifică OUG 
133/2000, privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă peste locurile finanţate de la 
bugetul de stat, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 
de masterat, Ordinului MECTS nr. 3666/2012 privind Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, 
alte acte normative specifice învăţământului superior, Carta Universitară, precum şi din 
regulamentele specifice ale USV din Iaşi. 
 Art. 10. USV din Iaşi are dreptul de a: 
 a. monitoriza modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle universitare; 
 b. stabili criteriile şi standardele de performanţă pentru activităţile curriculare din ciclul de 
licenţă, cu consultarea studenţilor; 
 c. stabili şi de a aplica sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare 
şi de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor; 
 d. stabili criteriile de cazare în căminele studenţeşti; 
 e. stabili structura anului universitar şi modul de desfăşurare a activităţilor didactice şi 
extracurriculare; 
 f. modifica curriculum-ul programului de studiu. 
 
 Art. 11. USV din Iaşi are obligaţia să: 
 a. asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform 
planurilor de învăţământ; 
 b. informeze studenţii în primele două săptămâni ale anului universitar în legătură cu 
criteriile şi standardele de performanţă stabilite de Senatul universităţii; 
 c. urmărească modul în care studentul îndeplineşte criteriile şi standardele de performanţă 
stabilite şi, după caz, să facă publice la sfârşitul anului universitar locurile finanţate de la bugetul de 
stat disponibilizate, ca urmare a neîndeplinirii acestor criterii; 
 d. încheie anual cu fiecare student un act adiţional cu precizarea modului de finanţare a 
studiilor universitare de licenţă, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă; 
 e. asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare şi regulamentele specifice USV din Iaşi şi a Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 
 f. aplice condiţiile de promovare şi să respecte condiţiile de întrerupere medicală şi/sau din 
alte motive a activităţii didactice; 
 g. respecte criteriile generale de acordare a burselor de studiu, a burselor de merit, de 
excelenţă şi a burselor sociale; 
 h. respecte modalităţile de recunoaştere a creditelor transferabile şi de certificare a 
examinării; 
 i. asigure cazarea în cămine în limita locurilor disponibile; 
 j. asigure condiţiile de protecţia muncii conform Legii 319/2006 şi HG 1425/2006. 
 Art. 12. Studentul are dreptul să: 
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 a. beneficieze de servicii educaţionale finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, în baza 
rezultatelor concursului de admitere, cu condiţia îndeplinirii criteriilor şi standardelor de 
performanţă stabilite de Senatul universitaţii; 
 b. participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice 
suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi 
regulamentelor specifice de la USV din Iaşi; 
 c. utilizeze baza materială şi logistică, având acces, inclusiv pe platforme online, la toate 
serviciile legate de procesul de învăţământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare 
profesională şi consiliere în carieră, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele 
specifice din USV Iaşi; 
 d. aleagă, conform planului de învăţământ, disciplinele sau pachetele de discipline opţionale 
pe care le studiază; 
 e. solicite cadrelor didactice, în timpul orelor de curs, seminar, lucrări aplicative sau la 
consultaţii, inclusiv pe platforme online, email, clarificarea problemelor din programele analitice ale 
disciplinei; 
 f. participe la activitatea ştiinţifică, la activităţile formaţiilor artistice, ale cenaclurilor 
literare, a cluburilor şi la activitatea sportivă universitară; 
 g. ia masa la restaurantul Universităţii şi să fie cazat în cămin, în limita locurilor disponibile 
repartizate facultăţii, în condiţiile regulamentelor de funcţionare a cantinelor şi căminelor; 
 h. beneficieze de bilete în tabere studenţeşti, în limita locurilor disponibile, potrivit 
reglementărilor în vigoare; 
 i. beneficieze de asistenţă gratuită oferită prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 
(C.C.O.C.); 
 j. aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii şi în Senatul 
Universităţii; 
 k. beneficieze de burse de mobilitate pentru studii la alte universităţi din ţară şi din 
străinătate în limita locurilor disponibile, conform reglementărilor în vigoare;   
 l. solicite USV din Iaşi retragerea definitivă de la cursuri sau întreruperea studiilor 
universitare; 
 m. participe, prin libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activităţii disciplinelor 
frecventate, respectând reglementările Senatului Universităţii;  
 n. facă propuneri pentru îmbunătăţirea criteriilor şi standardelor de calitate din universitate; 
 o. fie recompensat pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ştiinţifică, cultural-
sportivă prin diplome, premii, burse sau alte forme de recompensare, în limita resurselor financiare 
alocate şi în funcţie de performanţele obţinute. 

Art. 13. Studentul se obligă să: 
 a. respecte reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice USV din Iaşi, în derularea 
activităţilor curriculare şi extracurriculare; 
 b. se încadreze în normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu 
regulamentele proprii ale USV din Iaşi; 
 c. depună toate eforturile pentru îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă 
stabilite de Senatul universităţii; 
 d. încheie la începutul fiecărui an universitar un act adiţional, cu precizarea modului de 
finanţare a studiilor universitare, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă; 
 e. folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantină, 
bibliotecă etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea 
sau distrugerea de bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în 
vigoare;  
 f. achite taxele stabilite de Senatul Universităţii în cuantumul, modul şi la termenele stabilite 
şi anunţate prin afişare la fiecare facultate;  
 g. îşi deschidă cont de card bancar pentru plata burselor şi a altor drepturi băneşti; 
 h. comunice toate datele personale de identitate solicitate de către conducerea facultăţii, 
pentru gestionarea şcolarităţii şi facilitarea drepturilor studenţeşti, având obligaţia de a anunţa la 
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secretariatul facultăţii, în termen de 7 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei sau a datelor 
personale; 
 i. cunoască conţinutul Regulamentelor universitare şi să se informeze prompt asupra a ceea 
ce li se aduce la cunoştinţă prin avizierul facultăţii, pagina web/portalul facultăţii;  

j. folosească poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire şi cu 
alte probleme ale procesului de învăţământ. 

k. să respecte  prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. 
 
 V. TAXE DE ŞCOLARIZARE 
 Art. 14. (1) Taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor se stabilesc anual de 
Senatul Universităţii şi se fac cunoscute cu minim 2 săptămâni înaintea începerii anului 
universitar. 
 (2) În anul universitar 2022-2023 taxa de studii, pentru studenţii care beneficiază de 
servicii educaţionale pe bază de taxă, se va achita în patru tranşe, conform hotărârii Senatului: 
 a. prima tranşă  ( _________ lei) se va achita la încheierea contractului de studii; 
 b. tranşa a doua (_________ lei) se va achita în primele două săptămâni de la începerea 
anului universitar; 
 c. tranşa a treia ( _________ lei) se va achita înainte de sesiunea din ianuarie-februarie, 
până la data de 09.01.2023; 
 d. tranşa a patra ( _________ lei) se va achita în primele 10 zile ale semestrului al doilea, 
până la data de 23.02.2023. 
 (3). Neplata taxei de studii în termen de 15 zile de la data scadentă duce la exmatricularea 
studentului, conform hotărârii Senatului. 
 (4). În cazul încetării contractului de studii la cererea studentului sau prin exmatriculare, 
taxa de studii achitată pentru semestrul în curs nu se restituie, asigurând restituirea taxei achitate în 
avans pentru semestrul următor. 
 (5). 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, echipamente sportive etc). 
 

VI. CRITERII ŞI STANDARDE DE PERFORMANŢĂ  
 Art. 15. Pentru anul universitar 2022/2023, studenţii de pe locurile finanţate de la bugetul de 
stat trebuie să îndeplinească criteriile şi standardele de performanţă: 

(1) realizarea unui număr de puncte de credit care să permită situarea pe un loc 
finanţat de la bugetul de stat. 
 Art. 16. Criteriul de la art. 15 nu se aplică studenţilor care îndeplinesc condiţiile pentru 
burse sociale: cei proveniţi de la Case de copii, orfani, cu venitul brut pe membru de familie sub 
salariul minim pe economie, eroii sau fiii/fiicele eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, alte situaţii 
speciale, cu aprobarea Senatului USV Iaşi. 
 
 VII. SANCŢIUNI ŞI LITIGII 
 Art. 17. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract 
atrage după sine atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele universităţii, la 
propunerea Consiliului facultăţii, aprobate de Consiliul de Administraţie sau, după caz, conform 
legilor în vigoare. 
 Art. 18. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de 
conducere ale facultăţii sau USV din Iaşi. 
 
 VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 Art. 19. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 
unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 
 a. nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art. 11 şi 13 din prezentul 
contract; 
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 b. îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare 
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea 
prezentului contract. 
 
 VIII. DISPOZIŢII FINALE 
 Art. 20. (1) Prezentul contract se încheie astăzi _____________, în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul este 
student al USV din Iaşi. 
 (2) Un exemplar din contract se păstrează la secretariatul facultăţii, în dosarul personal al 
studentului, iar al doilea de către student. 

Art. 21. Prin semnarea prezentului contract studentul confirmă că este informat cu privire la  
prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii de către U.S.V. Iași (pentru a beneficia de 
facilități de transport, burse,  de asistență medicală etc.) 

 
 
 
 
 
 

 Universitatea pentru Științele Vieții                                              Student(ă), 
 “Ion Ionescu de la Brad”din Iaşi,   
                           

                 RECTOR, 
    Prof. univ. Dr. Gerard JITĂREANU   
 

 

________________________________  
(Nume, iniţiala tatălui/mamei, prenume) 
 

                   DECAN, 
    Prof. univ. Dr. _____________________ 
 
FACULTATEA DE _________________ 
                    

 

 
              OFICIUL JURIDIC, 
      SCA „ Av. N. Moşneguţu- Av. O. Chiriţa” 
 

   
Am primit 1 exemplar, astăzi ___________  
   
Semnătura, 
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A N E X Ă 
la Contractul nr. ……. / ………….… 

  
PROGRAMUL DE STUDIU 

 
 Facultatea de ______________, specializarea _________________, anul de studiu ___ . 

- Modul de organizare a procesului de învăţământ şi de acordare a creditelor este detaliat în 
ghidul studentului, care constituie cadrul normativ intern specific pentru Facultatea de 
……………….., specializarea ___________________________. 

- Programul de studiu se fundamentează pe baza planului de învăţământ şi a fişelor 
disciplinelor, pe facultăţi, domenii şi specializări, elaborat şi aprobat în sistemul de credite 
transferabile pentru anul universitar în curs. 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 
ANUL …. 

Nr. 
crt. 

Disciplina Cod 
Sem. 1 – 14 săptămâni Sem. 2 – 14 săptămâni 

Total an 
univ.  

C S L Pr E/C 
Ore 
SI 

Nr. 
credite 

C S L Pr E/C 
Ore 
SI 

Nr. 
credite 

Ore 
SI 

Credite 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
OBLIGATORII 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

OPȚIONALE (LA ALEGERE) 
        

  

     

    
             
             
             
             
                   
                   

FACULTATIVE 
                   
                   

SEMINAR PEDAGOGIC (OPȚIONAL) 
                   
 

 
DECAN,  SECRETAR FACULTATE,  STUDENT, 

____________________  
 
 
 
 
 
 
 


