
 
 

 

 

CONTRACT  DE ŞCOLARIZARE  

pentru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Nr. .................../...................  

 

 
PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, reprezentată 
de prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE în calitate de rector şi ec. Loredana Gabriela DINULESCU în calitate de 
director economic 
 D-na/Dl. ................................................................................................................................................. 
având act de identitate seria ......... nr. ................., eliberat la data de ...............  , cod numeric personal 
................................................, domiciliat (ă) în localitatea ......................................, str. .............................. nr. 
........, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ........, judeţul/sectorul .........................................., tel. 
.........................................., adresă de e-mail.........................................., în calitate de cursant la programul de  
formare şi dezvoltare profesională continuă ............................................................................................ 
......................................... organizat de Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, a intervenit prezentul 
contract. 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect desfășurarea activităţilor specifice învăţământului postuniversitar, în 
concordanţă cu planul de învăţământ elaborat pentru programul de  formare şi dezvoltare profesională continuă, 
din cadrul Facultăţii de Contabilitate și Informatică de Gestiune. În cadrul proiectului Utilizarea TIC pentru 

servicii de calitate în domeniul financiar contabil, cod proiect POSDRU/81/3.2/S/59664 se adoptă planul de 
învățământ pentru cursul mai sus menționat. 
 
 
DURATA CONTRACTULUI  

Art. 2. Acest contract se încheie pentru perioada ..........................................anul universitar ...................  
Durata contractului se poate prelungi numai în cazul în care cursantul beneficiază de prelungire de şcolaritate sau 
de  întrerupere de studii, conform regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. 
 
CERTIFICAREA COMPETENȚELOR 

Art. 3. După absolvirea cursurilor şi promovarea examenului final de certificare a competenţelor, cursanţii vor 
primi un certificat de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv.  
 
 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 4. Cursantul are obligaţia să cunoască Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea 
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă al ASE, precum şi celelalte acte 
normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. Pentru aceasta el trebuie să 
consulte periodic adresele www.ase.ro, www.aac.ase.ro și www.postuniversitare.ase.ro. 
Art. 5 (1). Pe perioada şcolarizării, cursantul are următoarele drepturi: 

a) să participe la activitățile didactice conform graficului stabilit pentru desfășurarea programului de  
formare şi dezvoltare profesională continuă; 
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b) să beneficieze de prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată, a 
Cartei universităţii şi a Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă al ASE; 

c) să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi 
seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, bazele şi sălile sportive şi celelalte 
mijloace puse la dispoziţia lor de către Academia de Studii Economice din Bucureşti; 

d) să primească certificatul de atestare a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv, după 
promovarea examenului de finalizare; 

e) să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică. 
(2). Pe perioada şcolarizării, cursantul are următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată, a Cartei 
universităţii, a Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi ale altor reglementări emise de 
organismele decizionale ale universităţii; 

b) să semneze la începutul desfășurării programului de formare şi dezvoltare profesională continuă la 
care s-a înscris, contractul de şcolarizare şi să-i respecte prevederile; 

c) să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, precum şi la verificările 
periodice și finale cerute de sistemul creditelor de studii transferabile, menționate în planurile de 
învățământ, conform graficelor de activități stabilite de directorii programelor în cauză; 

d) să promoveze evaluările cunoştinţelor conform prevederilor din Regulamentul privind organizarea, 
desfăşurarea şi finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă, și menționate în planurile de învățământ, conform graficelor de activități stabilite de 
directorii programelor în cauză; 

e) cursantul se obligă să întocmească, să susţină şi să predea profesorului titular de disciplină temele şi 
proiectele pentru cursuri, conform datelor limită precizate în graficul de desfăşurare a programului; 
orice întârziere duce la imposibilitatea evaluării lucrării în timp util, deci la neluarea acesteia în 
considerare; 

f) prezenţa cursanţilor la cursuri şi examene este obligatorie; 
g) să-şi verifice situaţia şcolară, după fiecare evaluare şi la sfârşitul perioadei de desfășurare a 

programului de  formare şi dezvoltare profesională continuă, la secretariatul facultății; 
h) să se informeze din timp asupra datei de începere a cursurilor şi a locului de desfăşurare a acestora. 

Pentru a primi corespondenţa şi a fi informat din timp asupra anumitor situații apărute în 
desfășurarea programului, cursantul va pune la dispoziţia Biroului de programe postuniversitare de 
formare și dezvoltare profesională continuă și a secretariatului facultății care gestionează programul 
de studii, date corecte şi complete cu privire la numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail şi 
numerele de telefon la care poate fi contactat și să anunțe în scris orice modificare a datelor sale 
personale și de contact. 

i) să consulte periodic www.ase.ro, www.aac.ase.ro  și www.postuniversitare.ase.ro, unde sunt 
publicate informaţii utile; 

j)   să manifeste comportament civic şi respect faţă de cadrele didactice, colegii de curs, precum şi faţă 
de membrii comunităţii universităţii şi din afara acesteia; 

k) să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziţia lor de A.S.E.; 
l) să respecte regulamentul de ordine interioară ASE, normele de protecţia muncii şi PSI (prevenirea şi 

stingerea incendiilor), reglementate prin legislaţie, în România; 
m) să nu fumeze în spaţiile universităţii; în caz contrar, cursanţii în cauză vor suporta sancţiunile 

stabilite de către Senatul A.S.E., în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
n) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile universităţii; 
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o) să se implice în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor; 
p)   să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi să nu utilizeze surse 

nedeclarate; în caz contrar el va fi sancţionat conform Regulamentului privind organizarea, 
desfăşurarea şi finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă şi în concordanță cu celelalte acte normative care reglementează organizarea şi 
desfăşurarea procesului de învăţământ, cu exmatricularea fără drept de reînmatriculare în A.S.E. 

(3). Pentru abateri de la disciplina universitară şi pentru nerespectarea prezentului regulament, cursanţii 
pot fi exmatriculaţi cu sau fără drept de reînmatriculare, la propunerea consiliului facultății care gestionează 
programul la care este înscris cursantul, prin decizia rectorului: 

a) substituirea de persoană la evaluare; vor fi exmatriculaţi cel înlocuit şi cel care înlocuieşte, dacă este 
cursant  al Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 

b) plagiatul proiectelor şi referatelor; 
c) frauda sau încercarea de promovare prin fraudă a examenelor sau a altor evaluări; 
d) încercarea de mituire a cadrelor didactice şi sau a personalului didactic auxiliar; 
e) ameninţarea şi agresare verbală sau fizică a membrilor comunităţii universităţii; 
f) complicitate la tentativa promovării frauduloase a evaluărilor. 
 (4). După exmatriculare, persoana în cauză îşi pierde calitatea de cursant şi Academia de Studii 

Economice din Bucureşti nu mai are obligaţii faţă de aceasta.  
(5). Forţa majoră, cum e ea definită în legislaţia română în vigoare, apără părţile de neîndeplinirea 

contractului. 
Art. 6 (1). Academia de Studii Economice din Bucureşti are următoarele drepturi : 

a) să ceară cursantului să respecte regulamentele A.S.E. şi să-l sancţioneze în cazul constatării 
abaterilor de la acestea; 

b) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la cursantul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat 
din degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând A.S.E., contravaloarea acestora. 

(2). Academia de Studii Economice Bucureşti are următoarele obligaţii : 
a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de 

învăţământ; 
b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor cursantului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 
c) să acorde certificatele de atestare a competențelor profesionale corespunzătoare, la finalizarea 

studiilor, însoțite de suplimentele descriptive. 
 

MODALITĂŢILE DE DERULARE A CONTRACTULUI 

 

Art. 7. Finalizarea programelor este condiţionată de  promovarea tuturor examenelor menționate în planurile de 
învățământ şi obţinerea mediei generale de minim 6, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea, 
desfăşurarea şi finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.  
Art. 8. Prelungirea de şcolaritate şi întreruperea de şcolaritate nu se acordă.  
 
LITIGII 

Art. 9. Eventualele litigii vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă 
eşuează, litigiul este de competenţa instanţelor judecătoreşti.  
 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ  

Art. 10 (1). Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursului, modelelor, schiţelor, 
planşelor, precum şi a oricărui material scris, audio, video sau program utilizat de cadrele didactice în cadrul 
cursului aparţin ASE. 
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 (2) Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menţionate anterior. 
În cazul în care cursantul încalcă această obligaţie, el va răspunde în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 
 

DISPOZIŢII FINALE  
Art. 12. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind organizarea, 
desfăşurarea şi finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, ale altor 
acte normative ce reglementează activitatea cursanţilor de la programele postuniversitare și ale reglementărilor 
emise de organismele decizionale ale universităţii. 
Art. 13. Prezentul contract devine nul de drept în cazul în care cursantul nu prezintă o diplomă de licenţă a unui 
program de studii universitare acreditat şi/sau nu depune dosarul de înscriere conform cu originalul.  
Art. 14. Cursantul declară că are cunoştinţă asupra prevederilor prevăzute la art. 292 din codul penal privind 
falsul în declaraţii şi art. 291 din codul penal privind uz de fals.  
 
 
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi 
.....................2013.  
 

Pentru noi informaţii privind programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă cursantul va consulta avizierul, site-ul (www.postuniversitare.ase.ro) Biroului de programe 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și a facultății care gestionează programul de 

studii la care s-a înscris și va suna la Secretariatul Biroului de programe postuniversitare de formare şi 

dezvoltare profesională continuă la telefon (021)319.19.01 sau (021)319.19.00, int. 326 și la secretarialul 

facultății care gestionează programul menționat în prezentul contract. 

 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 
RECTOR/Director Proiect,         CURSANT, 

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE 
................................................................ 

Decan, 

Prof.univ.dr. Liliana FELEAGĂ 
 

Director Direcţia Management  

Educaţional şi Formare Continuă, 
Delia BĂBEANU  

 

Director Economic, 

Loredana Gabriela DINULESCU 
 
Oficiul juridic şi contencios administrativ, 
Mădălina NEACŞU PARASCHIV 


