
 

 
 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ / MASTER 
(se taie ce nu corespunde)  

Nr.  ……………. din data de …………….. 
 
Între:  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI cu sediul în Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, sector 
2, reprezentată de Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU în calitate de Rector şi Ec. Lucia Nicoleta IANCU în 
calitate de Director Economic       

şi 
Domnul/doamna/domnişoara........................................................................................... B.I. / C.I.  seria ….…. Nr.  ……...., 
C.N.P. ….…………………….…., domiciliat în localitatea ............................................, str. ............................................................., 
nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., judeţul / sectorul ..........................., tel..............................., în calitate de student la 
programul de studii universitare de licență / master ………………………………………………………………………….................. de la 
Facultatea de Hidrotehnică, denumite în continuare “părţi“, a intervenit prezentul contract. 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Prezentul contract reglementează activitatea studentului/ei în Universitatea Tehnică de Construcţii 

Bucureşti, denumită în continuare „universitatea”, precum şi celelalte relaţii dintre părţi, specificate în contract. 
Relaţiile dintre părţi referitoare la cazarea în căminele studenţeşti se reglementează printr-un contract de 
închiriere separat.  

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
                  II. 1.  Obligaţiile Universităţii 

Art. 1. Universitatea va aduce la cunoştinţa studenţilor şi întregii comunităţi academice din universitate 
toate Regulamentele sau Hotărârile aprobate de Senatul universitar, referitoare la activităţile din spaţiul 
universitar, respectiv activităţi didactice, de cercetare, administrative sau alte servicii. Acestea vor fi cuprinse şi 
pe pagina de web a universităţii, care se actualizează permanent prin grija serviciilor centralizate ale universităţii.  

Art.2. Universitatea are obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare în 
condiţiile respectării standardelor de calitate stabilite la nivel naţional şi a celor specifice, corespunzător misiunii 
asumate.  

a) Activităţile didactice se vor derula în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate de Consiliile 
facultăţilor şi de Senatul universităţii. Informaţiile privind structura anului universitar, disciplinele din planul de 
învăţământ, formele de evaluare, condiţiile de promovare, numărul de credite acordate, precum şi celelalte 
informaţii privind procesul de învăţământ vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul fiecărui an de studii. 
Toate modificările survenite ulterior se fac publice, în conformitate cu prevederile Art.1.  

b) Activităţile didactice desfăşurate în cursul anului universitar vor consta în ore de curs şi 
seminar/lucrări practice, ore de studiu individual, practică, verificări pe parcurs, examinări la disciplinele 
prevăzute cu examen, colocviu, susţinerea proiectului sau alte forme de verificare. 

c) Promovarea studenţilor într-un an superior de studii se face conform prevederilor din Regulamentul 
„Organizarea programelor de studii în Sistemul de Credite Transferabile”, aprobat de Senatul Universităţii. 

Art. 3.  Activităţile administrative se vor defăşura în conformitate cu Regulamentele anexate Cartei 
universitare sau cu alte forme specifice de reglementare stabilite, după caz, de către Senatul universitar.  

II.2.            Obligaţiile studentului 
Art. 4. Studentul se obligă să ia la cunoştinţă şi să respecte toate clauzele stabilite prin contract, după 

cum urmează: 
a) Să respecte prevederile Regulamentelor, anexe ale Cartei universitare, precum şi celelalte Hotărâri 

ale Senatului universitar, să cunoască şi să respecte legea securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi celelalte 
acte normative aflate în vigoare;  

b) Să respecte prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor şi să participe la 
toate activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ; 

c) Să susţină şi să promoveze examenele, testele de verificare, proiectele, probele practice şi celelalte 
forme de verificare prevăzute; 

d) Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de cadrele didactice, colegi şi 
personalul administrativ; 

e) Să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia sa de către universitate; 



 

 
 

f) Să achite taxele de şcolarizare şi celelalte taxe sau obligaţii financiare faţă de universitate, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor şi Hotărârile Senatului 
universitar, în cuantumurile şi tranşele stabilite la secţiunea III din prezentul contract. În caz de neplată a 
obligaţiilor financiare faţă de universitate la termenele stabilite prin contract, studentul este exmatriculat.  

g)  Să despăgubească universitatea pentru eventualele daune materiale pe care le-a produs în campus. 
h) Să aibă o ţinută şi un comportament civic corespunzător, atât în spaţiul universitar cât şi în afara 

acestuia, prin care să nu încalce legile ţării şi normele de comportare în societate şi să contribuie la menţinerea 
şi ridicarea prestigiului universităţii.  

i) Să suporte consecinţele pentru nerespectarea clauzelor prevăzute în contract. 
II.3.  Drepturile studentului 
Art. 5. Studentul/a are următoarele drepturi, pe care le poate exercita liber în universitate, în condiţiile 

stabilite de Carta universitară:  
a) Să frecventeze toate formele de învăţământ la care s-a înscris în laboratoarele, amfiteatrele, sălile de 

cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile  şi să folosească celelalte mijloace puse la dispoziţia sa de către 
universitate. 

b) Să participe la activităţile ştiinţifice studenţeşti din cadrul universităţii. 
c) Să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în organizaţiile studenţeşti. 
d) Să beneficieze de burse, în conformitate cu prevederile legale şi cu Regulamentului de acordare a 

burselor din universitate. Bursele și alte drepturi financiare ale studentului se vor achita doar pe card. 
e) Să beneficieze de cazare în căminele universităţii, dacă solicită aceasta, în limita locurilor disponibile 

şi în condiţiile stabilite de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinei studenţeşti. 
III. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 6.  Prevederile prezentului contract vor fi reactualizate odată cu modificarea actelor normative care 

reglementează învăţământul cu taxă. 
Art. 7. Părţile semnează contractul cadru în anul I la înmatricularea în universitate (toti studenţii bugetaţi 

sau cu taxă). Conform reglementărilor existente, cuantumul taxelor şi celelalte obligaţii financiare se 
reglementează anual de către Senat, înainte de începerea fiecărui an universitar.  În aceste condiţii, studenții cu 
taxă vor semna în plus la începutul fiecărui an universitar, actul adiţional privind taxele şi termenele de plată 
corespunzătoare anului respectiv. Taxele şi celelalte obligaţii financiare achitate, corespunzătoare activităţilor 
neefectuate din motive care nu sunt imputabile universităţii, nu se restituie. 

Art.  8. Nerespectarea obligaţiilor contractuale se reglementează în condiţiile legii şi ale prevederilor Cartei 
universitare, împreună cu Regulamentele anexate. 
              Art. 9. Contractul îşi încetează valabilitatea și studentul intră în procedura de exmatriculare în 
următoarele situaţii: 

a) săvârşirea unor abateri, în condiţiile stabilite de regulamentele universităţii;  
b) retragerea studentului din facultate;  
c) studentul nu achită taxele, la termen, în tranşele prevăzute în contract.  

(1) În cazurile a) şi b), după aprobarea exmatriculării și  emiterea deciziei, persoana în cauză îşi pierde calitatea 
de student, fapt care se consemnează în Registrul matricol al universităţii şi în Registrul matricol unic.     
(2) În cazul  c) , în care exmatricularea este propusă pentru că studentul nu a achitat, la termen, taxele în tranşele 
prevăzute în contract, procedura de exmatriculare va parcurge următoarele etape:   

I.     Studentul este suspendat pentru o perioada determinată de max 3 luni; 
II.  În perioada de suspendare studentul nu mai are dreptul de a participa la nici o formă de 
verificare/examinare  şi  trebuie să  achite taxele restante în maximim 2 tranşe, după un calendar stabilit 
de decanatul facultăţii. Datele limită de plată vor fi aduse la cunoştinţa studentului aflat în stare de 
suspendare.      
III.   În cazul achitării taxelor restante în perioada de suspendare de 3 luni, suspendarea se ridică și 
studentul îşi reintră în drepturi.  
IV.  În cazul neachitării taxelor restante până la expirarea perioadei de suspendare, studentul este 
exmatriculat fără drept de reînmatriculare în anul universitar curent – iar exmatricularea este 
consemnată în Registrul matricol al universităţii şi în  Registrul matricol unic.  



 

 
 

           Art. 10. Studentul exmatriculat pentru neplata taxelor în tranşele prevăzute în contract poate fi 
reînmatriculat, la cerere, cu semnarea unui nou contract şi plata taxei de reînmatricu lare în anul universitar 
următor. 

Art.11. Taxele sau obligaţiile financiare ale studentului faţă de UTCB se reglementează prin act adiţional 
la prezentul contract. 

IV. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității 
           Art.12. Universitatea colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise 
la studii universitare și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. 
Informații detaliate și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității 
pot fi găsite si pe site-ul nostru:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul Universitații 
Tehnice de Construcții București poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul nostru:  www.utcb.ro. 
            Art. 13. Prezentul contract se completează şi se încheie în două exemplare: unul pentru student,  şi unul 
pentru universitate. 
 
R E C T O R        Student   .................................................. 
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU 
....................................................................... 

Director General Administrativ 
Ec.drd. Monica Florentina CALOPEREANU ................................. 

Director Economic                                                                      
Ec. Lucia Nicoleta IANCU ....................................  

Consilier Juridic  
Georgeta FLOREA ................................... 

Decan   
Conf.univ.dr.ing. Alexandru Nicolae DIMACHE .......................... 

Secretar șef facultate   
Ing. Monica COȚUR ..............................      
 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/

