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CONTRACT 

   

Obiectul contractului îl reprezintă programul de pregătire la disciplina matematică, organizat la 

solicitarea viitorilor candidaţi pentru examenul de admitere în  Universitatea Maritimă din 

Constanţa.   

   

1. Programul de pregătire la disciplina matematică se desfăşoară în cadrul Universităţii Maritime din 

Constanţa în perioada 02.03.2020 – 15.05.2020. Pregătirea constă în douăzeci de şedinţe a câte 100 de 

minute, în cadrul cărora se vor explica şi rezolva exerciţii şi probleme de algebra și analiză matematică, 

selectate exclusiv din culegerea „Matematică. Ghid de pregătire pentru admiterea în Universitatea 

Maritimă din Constanţa” - 2019, elaborată de cadre didactice de specialitate din universitate. Elevii 

beneficiari ai acestei pregătiri nu pot propune subiecte teoretice sau aplicaţii pentru a fi analizate în cadrul 

acestui program.   

2. Suma percepută de universitate este de 500 lei şi reprezintă contravaloarea celor douăzeci de 

şedinţe de pregătire. La începutul perioadei de pregătire, candidatul plăteşte 250 lei reprezentând 

jumătate din contravaloarea întregului modul de pregătire. De asemenea, cursanţii au posibilitatea să 

parcurgă doar jumătate din program, plătind 250 lei. Şedinţele de pregătire la care candidatul lipseşte, 

indiferent de motiv, nu se vor recupera.  

3. Pentru participanţii la acest program, care în urma examenului de admitere sunt înmatriculaţi la 

forma de învăţământ cu taxă, suma reprezentând contravaloarea orelor de pregătire la matematică se  

va constitui în cotă parte din prima rată a taxei de şcolarizare. În toate celelalte situaţii, elevii participanţi 

la programul de pregătire nu pot solicita restituirea sumelor plătite.   

4. Universitatea Maritimă din Constanţa garantează calitatea activităţii de pregătire a viitorilor 

candidaţi la examenul de admitere şi consideră că nu pot exista motive obiective care să justifice intenţia 

sau hotărârea acestora de a renunţa la pregătirea solicitată. În consecinţă, persoanele care au decis să se 

înscrie la acest program de pregătire, nu pot solicita returnarea  sumei achitate universităţii.   

   

                     RECTOR,                                                                                                   BENEFICIAR,               
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