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CONTRACT DE STUDII 
Nr. _________/_____________ 

 

Încheiat între: 

1. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA-ILFOV, cu sediul în loc. Cernica, str. Şos. Decebal, nr. 11-

13, jud. Ilfov, cod 077035, reprezentat prin Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, în calitate de RECTOR,  

şi  

2. ___________________________________________________________________________________________________ , 

(numele din certificatul de naștere, inițiala/inițialele tatălui, prenumele, cu MAJUSCULE) 

 în calitate de student la Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov, programul de studii/specializarea 

_______________________________________________________, anul _____ de studii, învăţământ cu frecvenţă, născut(ă) 

la data de ziua |__|__|  luna |__|__| anul |__|__|__|__|, în localitatea _____________________________________________, 

judeţul ________________________, cu domiciliul actual în localitatea _________________________________________, 

str. __________________________, nr. ______ bl. ______, sc. ______, ap. _____, judeţul (sector) _____________________, 

legitimat cu B.I./C.I. seria |__|__|, nr. |__|__|__|__|__|__|, C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, eliberat de 

_______________________________, la data de ziua |__|__|  luna |__|__| anul |__|__|__|__|. 

 

3.
1
 firma/instituția ______________________________________________________________________________________ , 

cu sediul în localitatea ________________________________, str. _________________________________, nr.__________, 

telefon_______________________________, fax ____________________________, cod fiscal________________________, 

cont bancar nr. _____________________________________, deschis la __________________________________________, 

reprezentată prin_________________________________________, având funcția de ________________________________, 

în calitate de beneficiar implicit al activității de instruire desfășurată în folosul studentului ___________________________ 

 
ART. 1 Obiectul contractului: 
Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov și student – 
beneficiar al serviciilor educaționale, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare ce decurg din: legislaţia în 
vigoare, hotărârile Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, Carta Institutului, Hotărârile Senatului şi 
Consiliului de Administraţie, regulamentele specifice Institutului Teologic Adventist, în ceea ce privește părțile 1 și 2. 
 
ART. 2 Durata contractului: 
Prezentul contract se încheie pentru anul universitar 2016 - 2017. 
 
ART. 3 Drepturile şi obligaţiile părţilor: 
3.1 Drepturile şi obligaţiile Institutului Teologic Adventist din Cernica-Ilfov: 

a) urmărește modul în care studentul/studenta îşi respectă toate îndatoririle asumate prin contractul de față; 
b) stabilește condițiile de înscriere, școlarizare, întrerupere a studiilor, exmatriculare sau reînmatriculare la studii a 

studentului; 
c) stabilește și afișează anual cuantumul taxelor de studii, modul de încasare și termenele de achitare a taxelor; 
d) asigură condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ; 
e) stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare şi de întrerupere medicală sau 

din alte motive a studiilor. 
f) are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 
g) are obligaţia să stabilească facilităţile şi activităţile din campusul universitar la care studentul are acces. 

 

 

3.2 Drepturile şi obligaţiile studentului 
A. În perioada studiilor, studentul/studenta are următoarele drepturi: 

a) să folosească laboratoarele, sălile de cursuri și seminarii, sala de lectură, biblioteca și celelalte mijloace puse la 
dispoziție de către Institut pentru pregătirea profesională impusă prin planul de învățământ, precum și pentru activitățile 
culturale și sportive; 

                                                 
1
 Punctul 3 se completează în condițiile în care se exprimă intenția ca o parte terță (în scopul instruirii personalului propriu) să suporte taxele de studii 

aferente, prevăzute în prezentul contract 
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b) să solicite cadrelor didactice, în timpul orelor de curs, seminar, lucrări aplicative sau consultații, clarificarea 
problemelor din programele analitice ale disciplinei; 

c) să primească bursă de merit în conformitate cu Regulamentul de burse al Institutului Teologic Adventist; 
d) să ia masa la cantina Institutului și să fie cazat în cămin, în limita locurilor disponibile în condițiile respectării 

Regulamentului de funcționare al căminului și cantinei; 
e) să beneficieze de asistență oferită prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC); 
f) să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul Institutului; 
g) să participe, prin libera exprimare a opiniilor, după o Metodologie aprobată de Senat, la evaluarea activității cadrelor 

didactice pentru disciplinele frecventate; 
h) să folosească rețeaua de INTERNET pus gratuit la dispoziția studenților numai în activitatea de pregătire și în procesul 

de învățământ, respectând condițiile precizate în Regulamentul resurselor de calcul și INTERNET; 
i) pentru performanţele deosebite obţinute în activitatea academică şi ştiinţifică studentul poate fi recompensat în 

conformitate cu hotărârile Senatului/Consiliului de administraţie; 
j) pe toată perioada studiilor, studentul are dreptul la asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă. 

 
B. În perioada studiilor, studentul/studenta are următoarele obligații specifice: 

a) să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor, 
conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților; 

b) să respecte reglementările adoptate de către conducerea facultății și Regulamentele Institutului Teologic Adventist; 
c) să respecte normele de disciplină și etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale Institutului Teologic 

Adventist; 
d) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămin, cantină, bibliotecă, etc. şi să le 

păstreze în bună stare. Contravaloarea eventualelor prejudicii rezultate din distrugerea unor bunuri se va recupera de la 
cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare şi Regulamentului de cazare în cămin; 

e) să achite taxele stabilite de Senatul Institutului în cuantumul, modul și la termenul stabilit și anunțat prin afișare la 
avizierul facultății; 

f) în condițiile în care contractul de studii intervine ca efect al susținerii financiare provenind de la o persoană 
fizică/juridică, studentul are obligația de a-și respecta îndatoririle specifice asumate față de contractantul terț (conf. art. 
3.3), acesta din urmă urmând să facă plata taxelor către Institut. În condițiile în care raporturile contractuale dintre 
student și firmă/instituție/persoană fizică încetează, studentul rămâne în continuare obligat la plata taxelor de studiu 
aferente procesului de instruire contractat, revenindu-i obligația notificării Institutului asupra încetării raporturilor 
contractuale amintite; 

g) să își transmită toate datele personale de identificare solicitate de către conducerea facultății, studenții având obligația să 
anunțe la secretariatul facultății, în termen de 7 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei sau a datelor personale; 

h) să ia la cunoștință de conținuturile Regulamentelor Institutului și să se informeze prompt asupra a cea ce li se aduce la 
cunoștință prin avizierul facultății, pagina web a Institutului; 

i) să se înscrie la începutul fiecărui an universitar prin completarea și semnarea contractului de studii și a fișei de înscriere, 
neînscrierea constituind motiv de exmatriculare; 

j) să poarte în spațiile de învățământ ale Institutului doar o ținută vestimentară adecvată mediului academic; 
k) să respecte interdicția de a fuma în orice incintă aparținând Institutului. 

 
3.3 Obligațiile contractantului 3 

a) În condițiile în care contractul de studii intervine ca efect al solicitării și susținerii financiare provenind de la o persoană 
juridică/fizică, acesta din urmă are obligația de a achita taxele de studii către Institut. Plata se va face fie prin virament 
în contul RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001, Banca B.C.R. Basarabiei (cont RON), Bucureşti, fie numerar la casieria 
Institutului. 

b) În condițiile în care contractantul 3 nu își îndeplinește obligația de plată a taxelor, această obligație revine studentului. 
 
ART. 4 Plata și condițiile de plată 

4.1 Studentul se obligă să achite taxa de studii de 500 Euro, pentru anul universitar 2016-2017, în rate sau integral, astfel: 
 Prima rată (50% din taxa de studii) se va achita până la data de 07 octombrie 2016 
 A doua rată (50% din taxa de studii) se va achita până la data de 24 februarie 2017 

În vederea confirmării locurilor, în anul I de studii, prima rată se va achita conform calendarului stabilit și comunicat 
candidaților cu ocazia admiterii. 

4.2 Neplata taxei în termenele stabilite are ca efect aplicarea de penalități de întârziere în cuantum de 0,4% pe zi lucrătoare  
de întârziere. 

4.3 În cazul în care studentul achită integral taxa de studii, până la 3 octombrie 2016, inclusiv, va beneficia de o reducere de 
50 euro din cuantumul taxei. 

4.4 Dacă plata nu este efectuată în termen de 30 de zile de la scadență, studentul va fi exmatriculat, putând fi înmatriculat 
numai după plata taxei de înmatriculare, a penalităților de întârziere și a taxei integrale de studii. 

4.5 Taxe de studii, se va achita în lei la cursul de schimb din ziua efectuării plăţii, prin virament bancar sau cu numerar, 
moneda de referinţă fiind Euro. 

4.6 În cazul studenţilor Institutului care provin din aceeaşi familie (frate – soră, soţ – soţie, mama – tata) se face o reducere 
de 50% din cuantumul taxei de studii, pentru unul din ei.  

4.7 Studenții care sunt rude  (frate – soră, soţ – soţie, mama – tata) cu un student care se încadrează în prevederile al. 4.13-
4.14, vor achita taxa de studii cu reducere de 50%. 

4.8 În cazul studenţilor care urmează concomitent cursurile a două specializări din cadrul Institutului Teologic Adventist, se 
aplică reducerea de 50% a taxei la una dintre specializări. 
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4.9 În cazul absolvenţilor Institutului Teologic Adventist care urmează o a doua specializare în cadrul Institutului se aplică 
o reducere a taxei de studii cu 50%. 

4.10 În dreptul taxei de studii poate opera o singură categorie de reducere. 
4.11 În eventualitatea exmatriculării studentului, datorită unor abateri grave de la disciplina şi regulamentele Institutului 

Teologic Adventist, taxa deja achitată nu se mai restituie, indiferent de momentul aplicării acestei sancţiuni. 
4.12 Retragerea de la studii nu afectează obligația studentului de plată a taxei de studii scadente până la data depunerii 

cererii de retragere. În cazul în care studentul a plătit taxa de studii integral în avans, aceasta nu poate fi restituită dacă 
acesta optează pentru retragere. 

 

Condiții financiare pentru studenții care beneficiază de studii fără taxă 
4.13 Studenții care au fost admiși în anul universitar 2015-2016, pe cele 10 locuri sponsorizate/subvenționate la programul 

de studii de licență Asistență socială, și în paralel la Școala Postliceală Sanitară, beneficiază de scutirea taxei de studii 
integral la programul de studii de licență, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 din 26 mai 2015. 
Studentul va achita taxa de studii integral la Școala Postliceală Sanitară. 

4.14  Studenții sau absolvenții programului de studii de licență Teologie adventistă pastorală, care au fost admiși în anul 
universitar 2015-2016, la programul de studii de licență Asistență socială, beneficiază de scutire de taxă integral, la 
programul de studii de licență Asistență socială, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 14 din 26 mai 
2015. Studentul va achita taxa de studii integral pentru specializarea Teologie pastorală. 

4.15 În cazul retragerii de la studii sau exmatriculării datorită neîndeplinirii cerințelor academice, în conformitate cu  
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, studenții care beneficiază de scutire la plata taxei de studii, 
vor avea obligația returnării sumei de 250 de euro, pentru anul/anii de studii pentru care a încheiat un contract de 
studii. 

 

ART. 5 Încetarea contractului de studii 
5.1. Contractul de studii încetează: 

- la finalizarea anului universitar pentru care a fost încheiat; 
- în momentul exmatriculării studentului; 
- în cazul retragerii la cerere a studentului. 

 

ART. 6 Dispoziții finale 
6.1 Prin semnarea prezentului contract studentul își asumă că a luat și va lua la cunoștință conținutul tuturor 
regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină și etică universitară și a altor documente cu caracter de normă în 
cadrul Institutului Teologic Adventist. 
6.2 Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute în Regulamentele Institutului sau, după caz, conform legilor în vigoare. Sancţiunea aplicată, în 
funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată în termen legal 
de 30 de zile de la data comunicării, la organul de conducere. 
6.3 În situaţii de conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre student 
şi cadre didactice, atât studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa Comisiei de Etică a Institutului Teologic Adventist. 
6.4 Pentru apărarea drepturilor sale, studentul/studenta se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale Institutului 
Teologic Adventist.  
6.5 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea 
ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
6.6 Conducerea Institutului, corpul profesoral și studentul au datoria să menţină și să promoveze în campusul universitar și 
în afara lui o atmosferă propice creşterii spirituale, intelectuale și profesionale și să respecte principiile morale așa cum sunt 
definite în canonul biblic. 
6.7 Orice modificare a prezentului contract se va consemna în act adiţional, devenind parte integrantă a acestuia. 
6.8 Studentul va furniza datele personale cu ocazia înscrierii în anul universitar. Informaţiile înregistrate sunt destinate 
utilizării de către operator pentru diferite rapoarte statistice. Institutul Teologic Adventist asigură confidenţialitatea datelor 
personale, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile 
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

Prezentul contract se încheie astăzi, ___________________, în ____ exemplare și reprezintă voința părților contractante. Un 

exemplar din contract se păstrează la dosarul personal al studentului/studentei, un exemplar revine studentului și un exemplar 

celui de-al treilea contractant
2
. 

 
 

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN 
CERNICA- ILFOV 

STUDENT 

 
 
 

RECTOR, 
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV 

 
 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, 
Cătălin Claudiu BĂRBULESCU 

__________________________________ 
                       (numele şi prenumele din certificatul de naștere) 

 

___________________________________ 

(semnătura) 
 

 

FIRMA/INSTITUȚIA 
 

            ______________________________________________ 

                           (numele şi prenumele reprezentantului legal) 

 

                                                 
2 În cazul în care există cel de-al treilea contractant 
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__________________________________ 

 (semnătura)  
 

Am primit un exemplar, 

_________________ 

 


