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 Anexa nr. 3- HSU nr. 80/2019
Ministerul Afacerilor Interne 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
Aleea Privighetorilor nr.1A, Sector 1, Bucureşti 

Tel.:021.317.55.23, Fax: 021.317.55.17 
www.academiadepolitie.ro, email: 

secretar@academiadepolitie.ro 
Operator date cu caracter personal notificarea 

nr.1674,20884,20885 
FACULTATEA DE ………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONTRACT DE STUDII POSTUNIVERSITARE  
Nr. _____________din _____________ 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Hotărârii de Guvern nr.294/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, între 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, cu sediul în Aleea Privighetorilor nr. IA. sector 1 Bucureşti, 
reprezentată de gradul profesional, prof. univ. dr. ......................... – Rector,  prin FACULTATEA DE 
______________, reprezentată de domnul gradul (profesional/didactic)  ________________ – în calitate de 
..........................., denumită în continuare Academia 
 şi Dl/D-na…………………………………………………. având act de identitate seria ……….nr……………..cod numeric 
personal……………………………domiciliat (ă) în localitatea …………………………str………………………………, nr……, bl……., sc……, 
et……, ap……, judeţul/sectorul……..………….., tel. …………………, e-mail ……………………… încadrat la (se menţionează 
unitatea/structura)…………………........................................…………….. în funcţia de 
…………….......................………………………., în calitate de cursant, forma de învăţământ……………..............…….., 
Facultatea de…………………............………. din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” s-a încheiat 
prezentul contract. 
 Art. 1. Obiectul contractului 
 Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice învăţământului superior pentru studiile 
postuniversitare, reglementând raporturile dintre Academie şi Cursant, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor semnatare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, ordinele miniştrilor de resort, prevederile Cartei 
universitare, hotărârile Senatului Academiei şi alte reglementări aplicabile şi în concordanţă cu Planul de 
învăţământ aprobat de Senatul Academiei. 
 Art. 2. Durata contractului 
 (1) Acest contract se încheie pentru durata de _______ zile așa cum este organizat cursul. 
 (2) Cursantul care nu finalizează programul de studii în durata normală şi doreşte continuarea acestuia va 
solicita obligatoriu încheierea unui nou contract de şcolarizare, în condiţiile oferite de Academie la acea dată. 
 Art. 3. După absolvire şi promovarea examenului, absolventul va primi un certificat de atestare a 
competențelor profesionale în specialitatea ……………………..................……… şi Suplimentul descriptiv, în condiţiile 
prevăzute de reglementările în vigoare la data absolvirii. 
 Art. 4. Drepturile şi obligaţiile studentului  

(1) Cursantul are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile şi reglementările menţionate la art.1 şi 
celelalte acte normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.  
 (2) Pe perioada şcolarizării, cursantul are următoarele drepturi: 
 a) să beneficieze de prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei, precum şi de cele ale actelor 
normative şi reglementărilor în vigoare aplicabile învăţământului superior de ordine şi de securitate publică; 
 b) 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 sa de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 
 (3) Pe perioada desfățurării cursului, cursantul are următoarele obligaţii: 
 a) să respecte prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei şi ale altor reglementări emise de 
organismele decizionale ale academiei precum și cele ale prezentului contract; 
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 b) să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, precum şi la verificările 
periodice cerute de Sistemul Creditelor Transferabile; 
 c) să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul formelor de evaluare prevăzute de Regulamentul 
cursului; 
 d) să întocmească, să susţină şi să promoveze proiectele practice; 
 f) să consulte permanent pagina www.academiadepolitie.ro a instituţiei precum şi secţiunea acestei pagini 
corespunzătoare Facultăţii de ………................………………………; 
 g) să anunţe în scris Secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale personale şi de 
contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.); 
 h) să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegii de curs şi faţă de cadrele didactice care 
predau la acest curs; 
 i) să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia lui precum și să repare în cel mai 
scurt timp prejudiciile cauzate Academiei prin degradarea sau distrugerea bunurilor acesteia; 
 j) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă; 
 k) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile Academiei; 
 l) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Academie, utilizând modalitatea de plată stabilită de către 
Senatul Academiei şi Consiliul de Administraţie al Academiei; 
 m) să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a formelor de verificare şi/sau să nu utilizeze surse 
nedeclarate, în caz contrar fiind sancţionat conform prevederilor Regulamentului cursului; 
 n) să respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 
 o) să respecte prevederile Legii nr.8/1996 privind protecţia drepturilor de autori şi a drepturilor conexe; 
 Art.5. Drepturile şi obligaţiile Academiei 

(1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are următoarele drepturi: 
 a) să ceară cursantului să respecte prevederile actelor normative şi reglementărilor proprii incidente şi să-l 
sancţioneze în cazul constatării abaterilor de la acestea; 
 b) să stabilească cuantumul taxelor aferente cursului şi alte servicii universitare prin hotărâre a senatului 
Academiei, precum şi modul de încasare al acestora; 
 c) să încaseze taxele stabilite la termenele şi în condiţiile prevăzute la lit. b); 
 d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la cursantul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat din 
degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", contravaloarea 
acestuia. 
 (2) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are următoarele obligaţii: 
 a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de desfăşurare a activităţilor didactice conform planului de 
învăţământ; 
 b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor cursantului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 
 c) să facă publice, prin afişare pe pagina www.academiadepolitie.ro graficul desfăşurării activităţilor 
didactice, precum şi orice alte reglementări adoptate de Senatul Academiei aplicabile procesului de învăţământ şi 
cursantului; 
 d) să acorde certificatele şi suplimentele corespunzătoare, la finalizarea studiilor, în condițiile 
Regulamentului cursului 
 Art. 6. Taxa de şcolarizare este stabilită înainte de semnarea contractului. Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza" poate actualiza taxa de şcolarizare, potrivit normelor interne. Taxa anuală la momentul semnării 
contractului este de __________lei. 
 Art. 7. Achitarea taxei se face integral la data începerii cursurilor. Părţile convin că pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă, se vor percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, având valoarea de 0,5%, 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 
 Art. 8. Plata obligaţiilor financiare ale cursanților se face în numerar la casieria Academiei, caz în care la 
încasare se eliberează documentele contabile doveditoare. 
 Art. 9. (1) În cazul în care cursantul se retrage, calitatea de cursant încetează la cererea scrisă a acestuia. 
 (2) În situația retragerii cursantul are obligația să restituie cărţile primite în custodie de la Biblioteca 
facultăţii precum şi orice alte bunuri primite în custodie, în caz contrar devin incidente prevederile art.4, alin. 3 
din prezentul contract; 
 (3) În situaţia retragerii precum și a îndepărtării de la curs, indiferent că a fost dispusă la cererea 
cursantului sau unilateral de către Academie, taxa de şcolarizare nu se restituie. 

Art. 10. Încetarea şi rezilierea contractului: 
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(1) Contractul de studii încetează la momentul finalizării cursului; contractul de studii poate înceta şi 
înainte de acest moment, prin acordul scris al părţilor; 

(2) Părţile convin că obligaţiile născute până la data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale;  
(3) Contractul poate fi reziliat unilateral de Academie pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către cursant. În 

acest caz Academia este îndreptăţită la plata de către cursant a debitelor acumulate şi/sau a unor daune 
materiale. Prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din prezentul contract se aplică în mod corespunzător; 

(4) Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii. În 
acest caz universitatea este îndreptăţită la plata de către cursant a debitelor acumulate şi/sau a unor daune 
materiale. Prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din prezentul contract se aplică în mod corespunzător; 

Art. 11. Alte clauze 
(1) În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului contract, 

care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor competente; 
(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile incidente din actele normative proprii 

Ministerului Afacerilor Interne ce sunt aplicabile Academiei; 
(3) Prin semnarea prezentului contract, cursantul consimte expres la prelucrarea de către Academie a 

datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o 
funcţie de identificare de aplicabilitate generală; 

(4) Prezentul contract s-a încheiat la Academie, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
 
 
                                  RECTOR                                CURSANT 
 ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”        
 
 
    
 
 DECAN FACULTATEA DE …………………………… 
 Gradul profesional/militar, titlul academic, numele şi prenumele 
 Semnătura 
 
 
 VIZA PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
 
 
 
 
 
     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
     CONSILIER JURIDIC 
 


