CONTRACT DE STUDII PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I
Nr. .................../...................
Între
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Cod unic de
înregistrare: 4433775, Banca: Trezoreria Statului - Sector 1 Cont RO35 TREZ 7012 0F 33 0500 XXXX deschis la
Trezoreria Statului, sector 1 Bucureşti, reprezentată de prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE în calitate de rector
şi
D-na/Dl. ................................................................................................................................................. având act
de identitate seria ......... nr. ................................ , cod numeric personal ................................................, domiciliat (ă) în
localitatea ......................................, str. .............................. nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ........, judeţul/sectorul
.........................................., tel. .........................................., în calitate de candidat la gradul didactic I la Academia de
Studii Economice din Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, a intervenit prezentul contract.
I. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice programului de perfecţionare pentru
acordarea gradului didactic I în concordanţă cu Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată şi OUG nr.
49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte
normative, Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
OMEdC nr.5561/2011, Regulamentul DPPD ASE privind acordarea gradului didactic I.
II. Durata contractului
Acest contract se încheie pe perioada derulării programului: 15 februarie 2016 – 5 iunie 2018.
III. Actul de studii obţinut
Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de perfecţionare primesc, din partea DPPD certificat-tip
pentru acordarea gradului didactic I. certificatul se eliberează după primirea comunicării de la Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor susţinute de
candidaţi.
IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1.

Academia de Studii Economice din Bucureşti are următoarele drepturi:
a) să ceară candidatului să respecte regulamentele A.S.E. şi D.P.P.D. şi să-l sancţioneze în cazul constatării
abaterilor de la acestea;
b) să stabilească cuantumul taxei de participare la colocviul de admitere la gradul didactic I;
c) să ceară candidatului să achite la termenele stabilite taxa de participarela colocviu şi să aplice sancţiunile
specifice în cazul în care acesta nu-şi execută această obligaţie;
d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la studentul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat din
degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând Academiei de Studii Economice din Bucureşti
contravaloarea acestora.
Academia de Studii Economice din Bucureşti are următoarele obligaţii :
a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I;
b) să asigure cadrele didactice competente care să îndrume activitatea de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice
de către candidat, coordonatorul ştiinţific şi, după caz, un îndrumător pe probleme metodice;
c) să constituie comisia de realizare a inspecţiei speciale şi pentru susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice şi să o
înainteze spre aprobare MEN;
d) să asigure participarea membrilor comisiei la inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, în
condiţiile prevăzute de lege;
e) să acorde gradul didactic I şi certificatul corespunzător la finalizarea programului.

2.

Pe perioada derulării programului de perfecţionare, candidaţii la gradul didactic I au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de prevederile Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
Cartei universităţii şi Regulamentului DPPD;

b) să beneficieze de laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice
şi celelalte elemente de logistică educaţională puse la dispoziţia lor de către Academia de Studii Economice din
Bucureşti;
c) să participe la activităţi ştiinţifice organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
d) să primească şi să beneficieze de coordonare ştiinţifică şi îndrumare metodică;
e) alte drepturi (particularizări ale programului de perfecţionare) vor fi aduse la cunoştinţa candidatului de
directorul de departament.
Pe perioada şcolarizării, candidaţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Regulamentului DPPD şi ale altor reglementări emise de Senatul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti;
b) să se pregătească şi să paticipe la activităţile profesionale aferente curriculum – ului academic;
c) să elaboreze şi să predea lucrarea metodico-ştiinţifică la termenele prevăzute în Regulamentul DPPD;
d) să anunţe în scris secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didacti care gestionează
programul cu privire la orice modificare a datelor sale personale şi de contact (nume, adresa de domiciliu,
număr de telefon, adresa de e-mail etc.);
e) să se implice în combaterea promovării frauduloase a examenelor;
f) să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziţia lor de către Academia de
Studii Economice din Bucureşti;
g) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile universităţii;
h) să nu fumeze în spaţiile A.S.E., în caz contrar, cursanţii în cauză vor suporta sancţiunile stabilite de Senatul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
i) să semneze la începutul programului, contractul de şcolarizare şi să-i respecte prevederile,în caz contrar va
suporta consecinţele legale;
j) să consulte permanent site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (www.dppd.ase.ro) ;
k) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Academia de Studii Economice din Bucureşti;
l) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor, de apărare civilă, precum şi prevederile art.22 şi art. 23
din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Drepturile şi obligaţiile candidatului sunt prevăzute în Regulamentul A.S.E. privind organizarea,
desfăşurarea şi finalizarea programele de perfecţionare şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea
candidaţilor la gradele didactice.
V. Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public, prin afişare pe site-ul www.dppd.ase.ro,
înainte de începerea programului de perfecţionare.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
(1) Contractul de şcolarizare poate înceta prin acordul părţilor. Obligaţiile constituite până la data încetării trebuie
executate în condiţiile contractuale.
(2) Contractul de şcolarizare încetează la momentul absolvirii studiilor. Obligaţiile constituite până la data încetării
trebuie executate în condiţiile contractuale.
(3) Contractul poate fi reziliat unilateral de universitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către student. În acest caz
universitatea este îndreptăţită la plata de către student a debitelor acumulate şi/sau a unor daune materiale, în condiţiile
legii.
(4) Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care candidatul solicită retragerea sau transferul la o altă instituţie
de învăţământ superior.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind acordarea gradului
didactic I şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea de perfecţionare a profesorilor.
În conformitate cu dispoziţiile art. 8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, candidatul este de acord ca datele cu caracter
personal conţinute în prezentul contract să fie prelucrate de A.S.E. şi Ministerul Educaţiei Naţionale. A.S.E. are
numărul de operator de date 19458. Studentul ia act de faptul că în baza dispoziţiilor art. 13, 14 şi 15 din Legea
677/2001 are dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi
semnată.
În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului contract, părţile
vor încerca rezolvarea pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor adresa instanţelor competente din
Bucureşti.
Candidatul declară că are cunoştinţă de prevederile prevăzute la art. 326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii şi art.323 din Codul penal privind uz de fals.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, urmând a intra
în vigoare la data înmatriculării.
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