MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Str. Povernei Nr. 6, Bucureşti, România
Tel.: 0372249770; Fax: 0213117148; e-mail: info@comunicare.ro;
web: www.comunicare.ro

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE
PENTRU CURSURI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF) MASTERAT 2
APLICABIL ÎN PERIOADA 2018-2020

Nr. R 598 / 24.07.2018/ ...........................
ART.1. PĂRŢI CONTRACTANTE
Prezentul contract se încheie între:
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP), cu
sediul în Bucureşti, str. Povernei, nr. 6, sector 1, reprezentată legal prin prof. univ. dr. Remus PRICOPIE, în calitate de
Rector, instituţie ce va fi denumită în continuare SNSPA-FCRP.
şi
.........................................................................................., în calitate de Masterand la Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Publice, Masteratul1 .................................................................................................., forma de învăţământ IF, beneficiar(ă)
de servicii educaţionale finanţate de la buget sau finanţate pe bază de taxe, născut(ă) la data de ................................., în
localitatea ..............................................................., judeţul/sectorul ..................................................., fiul/fiica lui
..................................... şi al/a ..................................., domiciliat(ă) în localitatea ..............................................................,
strada ............................................................................, nr. ........, bloc ............., scara .............., ap. ......., judeţ/sector
.........................................., telefon ............................................, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, eliberat(ă) la data de ............................., de către ............................................,
denumit în continuare Masterand.
ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare si extracurriculare în campusul universitar,
reglementând raporturile dintre SNSPA-FCRP şi fiecare Masterand în calitate de beneficiar al serviciilor educaţionale
finanţate de la buget sau finanţate pe bază de taxe, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în
concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele emise de către Ministrul Educaţiei Naţionale şi prevederile Cartei SNSPA.
2.2. Prezentul contract este elaborat în conformitate cu normele şi prevederile legale în vigoare.
ART.3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru un ciclu complet de studii de masterat (2 ani, 120 ECTS).
ART.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. În baza prezentului contract, SNSPA-FCRP are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) SNSPA-FCRP are dreptul de a monitoriza şi urmări modul în care Masterandul îşi respectă îndatoririle;
b) SNSPA-FCRP are dreptul să stabilească cuantumul taxelor de studii, defalcate pe tranşe, modalitatea de actualizare a
acestora şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind neachitarea la termen;
c) SNSPA-FCRP se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform
planurilor de învăţământ;
d) Instituţia de învăţământ superior se obligă să elaboreze regulamentul privind sistemul de credite transferabile şi de
certificare a examinării şi să-l facă public;
e) SNSPA-FCRP stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare şi de
întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor;
f) Rectorul SNSPA are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor Masterandului, în concordanţă cu
legislaţia în vigoare;
g) SNSPA-FCRP are obligaţia să stabilească facilităţile la care Masterandul cu taxă are acces pe baza taxei achitate,
accesul la alte facilităţi şi activităţi din campusul universitar.
h) SNSPA-FCRP se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor din dosarul personal al Masterandului.
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Comunicare şi Relaţii Publice (MCRP), Comunicare Managerială şi Resurse Umane (MRU), Brand Management şi Comunicare Corporatistă
(MBMCC), Comunicare Audio-Video (MAV), Comunicare Politică. Marketing Politic şi Electoral (MCP), Comunicare şi Publicitate (în limba engleză)
(MCPE), Publicitate (MPR), Management şi Comunicare în Afaceri (MCA), Comunicare şi Afaceri Europeane (în limba engleză) (MCAE), Social Media
şi Marketing Online (MSMMO), Managementul Proiectelor (în limba română) (MP), Managementul Proiectelor (în limba engleză) (MPE).
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4.2. În baza prezentului contract, Masterandul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) Masterandul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la alte activităţi didactice
suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei SNSPA şi cele ale hotărârilor Senatului
Universitar al SNSPA;
b) Masterandul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică specifică şi să aibă acces la alte servicii legate de procesul de
învăţământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi de consiliere în carieră;
c) Masterandul are dreptul să solicite SNSPA-FCRP întreruperea medicală sau amânarea studiilor din motive întemeiate,
cu respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor facultăţii;
d) Masterandul are dreptul să participe la libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activităţii pentru disciplinele
frecventate, respectând reglementările Senatului universitar al SNSPA;
e) Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică, Masterandul poate fi recompensat prin
diferite forme, în conformitate cu hotărârile SNSPA-FCRP;
f) În condiţiile în care Masterandul beneficiar de servicii educaţionale în regim cu taxă îndeplineşte criteriile şi
standardele de performanţă stabilite şi aprobate de Senatul SNSPA, acesta poate trece pe locurile finanţate de la buget,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 224/2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de
stat;
g) Masterandul se obligă ca în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare să se încadreze în reglementările
legislaţiei în vigoare şi cele specifice SNSPA-FCRP;
h) Masterandul se obligă să se încadreze în reglementările SNSPA-FCRP privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea
creditelor transferabile şi de certificare a examinărilor;
i) Masterandul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii
ale SNSPA-FCRP;
j) Masterandul are obligaţia să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine etc. şi să
le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va
recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare;
k) Masterandul are obligaţia să achite taxele de studii conform reglementărilor SNSPA-FCRP;
Masterandul are obligaţia de a respecta prevederile legale referitoare la drepturile de autor în ceea ce priveşte
l)
manualele, cursurile şi materialele didactice în format electronic şi pe suport hârtie;
m) Masterandul are obligaţia să transmită toate datele personale de identificare solicitate de către conducerea facultăţii şi
să anunţe la secretariatul facultăţii, în termen de 7 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei sau a datelor personale;
n) Masterandul are obligaţia să răspundă solicitărilor secretariatului facultăţii în probleme legate de şcolarizare;
4.3. Finanţarea studiilor de la buget se poate pierde în condiţiile prevăzute de lege.
4.4. Nerespectarea de către Masterand a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract, atrage după sine atenţionarea şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele SNSPA, la propunerea Consiliului Facultăţii de Comunicare şi Relaţii
Publice, aprobate de către Rector, 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
calendaristice de la data comunicării, la organul de conducere imediat superior.
4.5. În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile dintre Masterand şi cadre didactice, atât
Masterandul, cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat de către Senatul universitar pentru rezolvarea acestor probleme.
4.6. Pentru apărarea drepturilor sale, Masterandul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale SNSPA-FCRP.
4.7. Eliberarea actelor de studii, adeverinţe sau a altor acte emise de SNSPA-FCRP se face numai dacă Masterandul are achitate
la zi taxele de şcolarizare (dacă e cazul) şi fişa de lichidare completată şi semnată.
ART.5. FINANŢARE CICLU DE STUDII
5.1. Masterandul plătitor de taxe se obligă să plătească la termen taxa de înmatriculare, taxele de şcolarizare şi alte tipuri
de taxe conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 9/ 5.02.2018, la propunerea Consiliului de Administraţie al SNSPA şi
Deciziei Consiliului Facultăţii nr. 205/ 28.02.2018.
5.1.1 Forma de finanţare şi modalităţile de plată, conform tabelului de mai jos:
Anul universitar
Anul I 2018-2019
Anul II 2019-2020
An suplimentar
(dacă este cazul)

Forma de
finanţare
 Buget
 Taxă
 Buget
 Taxă
 Taxă

Valoarea taxei
(dacă este cazul)

Data

................. lei

Data ....................

................. lei

Data ....................

................. lei

Data ....................

Semnătura
masterandului

Aprobat Decan

Cuantumul taxelor:
Variante de plată specifice fiecărei Facultăţi/Departament (facilităţi de achitare integrală a taxelor în anumite intervale de
timp etc.).
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ALTE TAXE

•

•
•
•
•

Taxă de restanţă/reexaminare = 40 lei; în cazul neprezentării la restanţe/reexaminări, chitanţa justificativă nu este
valabilă şi la următoarea sesiune de restanţe/reexaminări;
Taxă pentru mărirea notei = 20 lei;
Taxă pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie (învăţământ cu taxă) = 200 lei;
Taxă de repetare a examenului de licenţă/disertaţie = 200 lei;
Alte tipuri de taxe se vor achita conform Deciziei Consiliului Facultăţii nr. 205/ 28.02.2018

b) Depăşirea termenelor de achitare a ratelor taxei de şcolarizare prevăzute în contractul de studii se sancţionează cu
penalizări în cuantum de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere raportate la suma restantă; penalizarea încasată nu poate să
depăşească valoarea sumei restante;
c) Masterandul poate fi susţinut financiar de o persoană terţă (juridică/fizică), plata taxelor către SNSPA-FCRP făcându-se
de către masterand.
5.1.2. Taxele de şcolarizare sau alte tipuri de taxe se pot achita astfel:
Modalităţi de plată specifice fiecărei Facultăţi/Departament (bănci, conturi etc)
CONT SNSPA- FCRP-ZI: RO23 BRDE 445 SV95 462244 450
d) Chitanţele care dovedesc achitarea tuturor taxelor de şcolarizare sau a altor tipuri de taxe trebuie păstrate în original de
către Masterand până la finalizarea studiilor (susţinerea disertaţiei).
5.2. Restituiri de taxe
a) Studentului care îşi retrage dosarul pânâ la data de 30 septembrie i se restituie integral taxa de şcolarizare achitată.
b) Studentului care solicită restituirea taxei de şcolarizare ca urmare a renunţării la studii în cursul lunii octombrie i se va
reţine 20% din suma achitatâ.
c) Începând cu 01 noiembrie cuantumul reţinut va creşte lunar faţă de luna octombrie cu 10% din valoarea taxei de
şcolarizare achitate, fără depăşirea taxei de scolarizare.
d) Taxa de admitere şi taxa de înmatriculare nu se restituie.
ART.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în cazul:
a) beneficiarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului final (susţinerea disertaţiei) prevăzut în regulamentele
universităţii;
b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere a Masterandului;
c) la data emiterii de către SNSPA-FCRP a deciziei de exmatriculare a Masterandului;
d) neîndeplinirii obligaţiilor asumate de student.
ART.7. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită
dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost
expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia
dintre modalităţile prevăzute la aliniatele precedente.
ART.8. FORŢĂ MAJORĂ
8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care acţionează acesta.
8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
8.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
procedura acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde
celeilalte daune/interese.
ART.9. LITIGII
9.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau
dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
9.2. Dacă după începerea acestor tratative părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de instanţele judecătoreşti din România.
9.3. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
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ART. 10. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Prevederile prezentului contract de studii se completează cu dispoziţiile Legii învăţământului nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentele privind desfăşurarea activităţii didactice – studii universitare de
masterat şi hotărârile conducerii SNSPA-FCRP privind şcolaritatea.
10.2.Clauzele prezentului contract au valabilitate pe durata ciclului universitar 2018 – 2020 şi constituie legea părţilor.
10.3. Prezentul contract nu se modifică în timpul anului universitar.
10.4. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai pe baza unui act adiţional, semnat la început de an
universitar.
10.5. Decanul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, prin delegare, cu Dispoziţia Rectorului SNSPA nr.
309/16.07.2018, semnează prezentul Contract de studii universitare.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....................................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă. Un exemplar se păstrează de către facultate, la dosarul personal al Masterandul, iar al doilea la Masterand.
RECTOR,

MASTERAND,

....................................................

....................................................
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