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Anexa la Contractul de studii universitare Nr........../... 
CONTRACT ANUAL DE STUDII  

LA FORMA DE ÎNV ĂŢĂMÂNT CU FRECVEN ŢĂ REDUSĂ Nr........../... 
 

încheiat între: 
1. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, reprezentată legal prin Prof. univ. dr. Dan-Claudiu 
DĂNIŞOR, având funcţia de Rector 
2................................................... CNP ........................... în calitate de STUDENT la 
Facultatea ................................... domeniul/ programul de studii.........................................., 
născut la data de....................., în localitatea....................................judeţul...............fiul (fiica) 
lui...........................şi al ......................... domiciliat în localitatea ................. str..................... 
nr....., bl....., se......, ap...., judeţ ................. legitimat cu C.I. seria.....nr............ eliberată de 
..................la data de.................... 
OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare în 
campusul universitar, reglementând raporturile dintre Universitatea din Craiova şi studenţii 
care urmează cursurile universitare organizate prin Departamentul pentru Programe ID-FR, cu 
precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare. 
Art. 2. Prezentul contract este încheiat pentru anul universitar: …………… 
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta 
Universitară, precum şi din regulamentele specifice Universităţii din Craiova. 
Art. 4. În cadrul formei de învăţământ cu frecvenţă redusă studiile sunt cu finanţare pe bază 
de taxe, al căror cuantum este stabilit anual, prin hotărârea Senatului Universităţii. 
Art. 5. Pentru anul universitar …………, Universitatea din Craiova a stabilit taxa anuală de 
studiu în cuantum de …….. ron pentru toate specializările IFR. 
Art. 6 Plata taxei de studiu se poate face în 3 tranşe, după cum urmează: 
Tranşa l Valoare:    

ron 
Termen: 
30.09.201 

Tranşa a ll-a Valoare:     
ron 

Termen: 22.01. 
201 

Tranşa a lll-a Valoare:   
ron 

Termen: 
27.05.201 

Art. 7. În situaţia retragerii de la studii, studentul beneficiază de rambursarea taxei de studiu 
achitată, total sau parţial, în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, după cum 
urmează: 



  

a)  studentul care solicită retragerea de la studii în cel mult cinci zile de la semnarea 
contractului, fără a primi resursele de învăţământ, beneficiază de restituirea taxei achitate, mai 
puţin cheltuielile de înscriere şi înmatriculare; studentului care a primit resursele de 
învăţământ i se reţin costurile acestora; 
b)  studentul care solicită retragerea de la studii după cinci zile de la semnarea contractului, 
dar înaintea primei activităţi didactice programată, beneficiază de restituirea  parţială a taxei 
achitate, Universitatea reţine 15% din taxa anuală, reprezentând cheltuieli administrative şi 
costul resurselor de învăţământ primite; 
c)  studentul care solicită retragerea de la studii după completarea primei activităţi didactice 
programate, dar la mai puţin de jumătate din totalul activităţilor didactice programate, 
beneficiază de restituirea parţială a taxei, Universitatea reţinând 50% din taxa anuală, 
reprezentând cheltuielile administrative şi costul resurselor de învăţământ primite; 
d) studentul care solicită retragerea de la studii după completarea a mai mult de jumătate din 
totalul activităţilor didactice programate, în baza structurii cadru a anului universitar, nu 
beneficiază de restituirea taxei. 
Art. 8. Studentul se obligă să urmeze disciplinele înscrise în planul de învăţământ pe anul 
universitar ……….., aferente specializării la care este înscris, pentru promovarea anului de 
studii. 
Planul de învăţământ pe anul universitar ..…………., corespunzător specializării şi anului de 
studiu în care este înmatriculat studentul, este anexat prezentului Contract. 
Art. 9. Celelalte clauze ale Contractului de studii universitare îşi păstrează valabilitatea. 
Prezentul contract se încheie astăzi........................ în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe o perioadă de 1 an. 
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