
CONTRACT DE BURSĂ 
Nr. ____/___________ 

 
Intervenit între: 

 

1. UNIVERSITATEA „SAPIENTIA” DIN CLUJ NAPOCA, cu sediul în 400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin 

nr. 4, jud. Cluj, acreditată prin Legea nr. 58/2012, având cod fiscal RO 14645945 şi cont bancar nr. RO40 BPOS 1300 

3093 022R OL01 deschis la Banc Post Filiala Cluj, reprezentată prin Prof. dr. ing. Dávid László, în calitate de rector, 

numită în prezentul contract Universitate pe de o parte şi 

 

_______________________________________________________, născut la data de _________________________ 

în ___________________________, jud.___________________, domiciliat în _______________________________, 

str. ______________________________ nr. ______, judeţul _________________, telefon: _______________, 

posesor al actului de identitate C.I. seria _____ nr. ______________, eliberat(ă) de ____________________________ 

la data de _________________________, având C.N.P. _____________________________, având cont bancar nr. 

_____________________________________________, deschis la banca OTP Bank Romania din M-Ciuc, numit în 

continuare Student pe de altă parte după cum urmează: 

 

Preambul: 

Studentul, la data semnării prezentului contract, este student în anul I. de studii în cadrul Universităţii 

Sapientia,Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc, Specializarea 

__________________________________________ ______________________________________________, astfel 

cum rezultă din Contractul de școlarizare nr. ___/__.__.____ intervenit între Universitate şi Student. 

Prin semnarea prezentului contract Studentul pe propria răspundere declară că: 

a beneficiat/ nu a mai beneficiat de bursă din partea Universităţii în cadrul unei alte specializări decât cea 

menţionată în aliniatul precedent şi a luat la cunoştinţă dispoziţiile Regulamentului de burse al Universităţii şi se 

obligă la respectarea acestora. 

 

I. Obiectul contractului: 

1. Obiectul prezentului contract constituie reglementarea cadrului juridic, a modului de acordare a bursei de merit, a 

bursei de studiu, a bursei sociale de către Universitate Studentului. 

 

II. Condiţii: 

1. Condiţiile acordării fiecărei categorii de bursă sunt reglementate prin Regulamentul de burse al Universităţii. Bursa 

socială se acordă pe bază de cerere tip, în termenul stabilit de Regulament. Celelalte tipuri de bursă se acordă din 

oficiu în cazul îndeplinirii criteriilor impuse. 

2. Bursele se acordă pentru durata activităţii didactice şi a sesiunilor normale dintr-un semestru. Nu se acordă bursă pe 

perioada vacanţei, practicii de specialitate şi a sesiunilor de restanţe decât în cazuri prevăzute de cap. II. art. 23 din 

Regulament. Structura anului universitar se afişează la începutul fiecărui an prin grija Decanatului la sediul fiecărei 

Facultăţi. 

3. Universitatea va stabili de la caz la caz lista studenţilor care beneficiază de bursă şi cuantumul acestora, listele fiind 

afişate la sediul fiecărei Facultăţi, la începutul fiecărei semestru al anului universitar, în condiţiile Regulamentului de 

burse al Universităţii. Contestaţiile împotriva listelor afişate se depun conform cap. III. art. 30. din Regulament. 

4. În cazul în care Studentul, în baza listei afişate de Decanat beneficiază de oricare tip de bursă acordată de 

Universitate are următoarele obligaţii: 

a.) Să comunice în scris în termen de 10 zile de la data afişării listelor cu studenţii bursieri la Decanatul Facultăţii 

numărul contului său bancar deschis la OTP Bank Romania, în caz contrar Universitatea nu va putea respecta 

termenele de plată a bursei stabilite în baza prezentului contract; 

b.) Să respecte condiţiile de frecvenţă a diferitelor forme de activitate didactică (cursuri, laboratoare, seminarii) 

stabilite prin Regulamentul de studiu al Universităţii. În caz contrar Studentul decade din drepturile de bursier 

pentru semestrul în cauză şi va fi obligat la restituirea sumelor primite cu titlu de bursă în acel semestru 

conform cap. II. art. 17. din Regulament.  

c.) Studentul care în cursul primului an de studiu a beneficiat de bursă de merit sau de bursă de studiu, însă în 

cursul anului universitar nu a realizat 40 de credite din disciplinele care figurează în contractul de studiu, are 

obligaţia să restituie Universităţii bursa obţinută în termen de 15 zile de la data începerii următorului an 

universitar; 

d.) Studentul care prin furnizarea unor date neadevărate a beneficiat de bursă socială, fapt stabilit prin ancheta 

efectuată de Consiliul Profesoral are obligaţia să restituie Universităţii bursa obţinută, în termen de 15 zile de 

la data pronunţării hotărârii Consiliul Profesoral cu privire la neregulamentaritatea acordării bursei. Totodată 



va suporta toate consecinţele actului său. Universitatea îşi menţine dreptul de a verifica valabilitatea şi 

corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate de Student în cererea de acordare a bursei. În caz de ducere 

în eroare intenţionată Universitatea are dreptul de a înceta de îndată acordarea bursei alocate. 

5. Bursa va fi achitată Studentului lunar, prin virament bancar, până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă. 

Universitatea îşi menţine dreptul de a modifica în mod unilateral, prin înştiinţare prin afişaj, termenele viramentelor 

în cazul în care din motive obiective nu poate asigura fondurile necesare achitării burselor la termenele stabilite în 

baza prezentului contract. 

6. Studentul poate beneficia de bursă numai pentru o perioadă echivalentă cu durata normală de studii în cadrul 

fiecărui ciclu de studiu urmat în cadrul Universităţii. 

7. Cei care studiază concomitent la două sau mai multe specializări ale Universităţii pot beneficia de bursă într–un 

anumit semestru doar la o singură specializare. 

III. Durata contractului: 

1. Prezentul contract se încheie pentru întreaga durată de şcolarizare, cu începere din semestrul 1. al anului universitar 

________. Prevederile de la cap. I. pct. 7. sunt valabile de la data înmatriculării studentului la prima specializare din 

cadrul Universităţii. 

2. Prezentul contract îşi va produce efectele în semestrele în care Studentul beneficiază de oricare dintre tipurile de 

burse care constituie obiectul prezentului contract, acordate de Universitate. 

IV. Rezilierea contractului: 

1. Prezentul contract se reziliază de drept, în cazul în care Studentul solicită retragerea de la studii sau transferul, ori 

este exmatriculat sau nu respectă condiţiile prezentului contract, situaţie în care obligaţiile Studentului prevăzute la 

pct. II. 4. c-d. al prezentului contract devin imediat scadente. 

V. Dispoziţii finale: 

1. Prezentul contract poate fi modificat în mod unilateral de către Universitate în baza hotărârii prealabile a Senatului 

Universitar. 

2. Forţa majoră exonerează părţile de orice răspundere. 

3. Soluţionarea litigiilor privind încheierea, modificarea, încetarea, executarea şi interpretarea prezentului contract va 

fi supusă legislaţiei române în vigoare iar competenţa de soluţionare revine Judecătoriei Cluj-Napoca. 

4. Problemele nereglementate de clauzele prezentului contract sunt supuse regulilor legislaţiei române în vigoare.  

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____________, la Miercurea-Ciuc, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă. 

Pentru Universitatea "Sapientia", prezentul contract este semnat de către decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc, împuternicit de Senatul universităţii în baza deciziei nr. 68 din data de 

26.10.2001. 

Părţile au semnat prezentul contract care prezintă acordul lor de voinţă, după studierea prealabilă a acestuia.  

 

Universitate 

Decan 

 

____________________ 

 

 

 

Director economic de facultate 

 

 

______________________ 

 

 

Student 

 

 

_________________ 

 


