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CC OO NN TT RR AACC TT   DD EE   SS TT UU DD II II   
 anul universitar 2009-2010 

 

 Între Universitatea "Mihail Koglniceanu" din Iai, cu sediul în str. Bluescu, Nr.2, 

tel.:0232/212.416, reprezentat prin Rector Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE, pe de o parte 

i  

studentul (a) ____________________________________________________________ 

nscut() în anul _____________ luna ___________________ ziua ________________ 

în localitatea _________________________ judeul _____________________________ 

fiul (fiica) lui ________________________ i al (a)______________________________ 

posesor al B.I./C.I. seria ______ nr. ____________ eliberat() la data de______________ 

de Poliia _______________________,  CNP ___________________________________ 

cu livretul militar __________ sau adeverina de recrutare _________________________ 

 eliberat ()  de C.M.J. ____________________________________________________ 

cu domiciliul stabil în localitatea ____________________ judeul ____________________ 

cod ________  strada ___________________________ nr. _______  bl._____ sc. _____ 

et. _____ ap. _____, tel. ____________  prefix _______ tel.mobil ___________________, 

adres de e-mail ________________________________________________________ , 

pe de alt parte a intervenit prezentul contract în urmtoarele condiii: 

 

1. Universitatea "Mihail Koglniceanu" se oblig s asigure studentului înscris în anul  II  
de studii, curs zi, la Facultatea de Drept, în anul universitar 2009/2010,: 
- cursuri, seminarii, ore de laborator pentru pregtire la disciplinele de studiu prevzute 

în planul de învmânt; 
- accesul  la folosirea bazei materiale (sli de curs, seminarii, laboratoare, bibliotec); 
- dreptul  studentului de a alege disciplinele opionale i facultative; 
- participarea la activitatea tiinific, artistic i sportiv universitar; 
- efectuarea practicii de specialitate în instituiile cu care facultatea a încheiat protocol; 
- audierea cursurilor profesorilor invitai 
- participarea la procese simulate; 
- posibilitatea s aleag i s fie ales ca reprezentant al studenilor, în Consiliul facultii,  

Senatul Universitii precum i în alte comisii i structuri ale UMK 



 
2. Studentul (a)___________________________________________________ se oblig: 

 
- s îndeplineasc sarcinile ce îi revin potrivit planului de învmânt i fielor de 

disciplin; 
- s respecte normele de disciplin i etic universitar în conformitate cu 

Regulamentele Universitii "Mihail Koglniceanu" Iai; 
- s foloseasc cu grij bunurile materiale existente în spaiile de învmânt i s le 

pstreze în bun stare; prejudiciile constând în lipsa, degradarea i distrugerea 
bunurilor se vor recupera de la cei care le-au produs; 

- s restituie crile împrumutate de la Biblioteca Universitii la data scadent. 
Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, se sancioneaz prin 

recuperarea fizic a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalent cu de 5 

ori preul mediu de achiziie a documentelor din anul precedent (conf. Legii 334/2002 i HBS 

din 19.09.2006). 

- s achite taxa anual pe anul univ. 2009/2010 în cuantum de 2.470 lei RON astfel: 
- prima tran în cuantum de 870 lei RON pân la data de 10 octombrie 2009 
-  a doua tran în cuantum de 800 lei RON pân la data de 30 noiembrie 2009 
-  a treia tran în cuantum de 800 lei RON pân la data de 1 martie 2010 

 Neachitarea taxei, în cuantumul i la datele stabilite, atrage perceperea de 
penaliti de 0,4 % pentru fiecare zi calendaristic de întârziere calculat în lei la 
suma restant. 

Anual  taxa se va recalcula în funcie de rata inflaiei publicat oficial. 

De asemenea m oblig s achit i taxele aprobate prin Hotrârea Biroului Senat i 
fcute publice prin afiare. 

 

Data limit de retragere din facultate este  15 octombrie 2009 i m oblig ca în 

cazul retragerii pân la aceast dat s pltesc taxa aferent serviciilor prestate de 

Universitate i un comision de 10% din taxa anual; dac retragerea are loc dup data 

stabilit mai sus, plata integral a taxei este obligatorie. 

Am luat cunotin de prevederile Cartei i Regulamentelor Universitii "Mihail 

Koglniceanu" Iai care sunt afiate. 

 
Prezentul contract a fost întocmit în 2 (dou) exemplare pentru fiecare din pri. 
 

 

 

R E C T O R,       STUDENT, 

Prof.univ.dr. Genoveva VRABIE    ___________________________ 


