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CONTRACT Nr. ......../.........
Privind acordarea bursei private de studiu
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
ART. 1
Prezentul contract se încheie între:
1.1.
Societatea INDECO SOFT SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Magnoliei nr. 5, având Cod Fiscal
RO12960504, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J24/295/2000, reprezentată prin Dorin Traian
BARBUL – adminstrator, în calitate de sponsor și
1.2.
Domnul/Doamna ..............................................., elev(ă)/student(ă)/masterand(ă)/doctorand(ă)
în anul .........., în anul universitar/școlar .................... la ...................., învățământ de zi, născut/născută în
anul .........., luna ....................., ziua .........., în localitatea ................................., fiul/fiica lui .......................
și al/a ......................., cetățean român, cu domiciliul în România, str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc.
....., ap. ....., județul/sectorul ............................, cod poștal ..............., telefon ................., C.N.P.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ....................,
eliberat/eliberată de ............................. la data de ..............., în calitate de beneficiar.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
ART. 2
2.1.
Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse private în condițiile Legii nr.
376/2004 și ale instrucțiunilor de aplicare a acesteia.
III. Termenul contractului
ART. 3
3.1.
Prezentul contract se încheie pentru un termen de .........., începând cu data prezentului contract.
IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
ART. 4
4.1.
Persoana juridică de drept privat se obligă să asigure finanțarea bursei în cuantum de 1.250
(unamiedouăsutecincizeci) lei lunar, pe o perioadă de .......... luni, începând cu luna octombrie anul 2016.
Suma reprezintă cuantumul salariului minim pe economie și se va actualiza în conformitate cu acesta.
ART. 5
5.1.
Beneficiarul se obligă să îndeplinească următoarele obligații:
a)
cu privire la studii:
1. Să fie admis la cursurile „la zi” ale Universității Tehnice Cluj Napoca, în cadrul Centrului Universitar
Nord Baia Mare, la una din următoarele facultăți și specializări:
i.Facultatea de Inginerie, specializarea Calculatoare
ii. Facultatea de Științe, specializarea Informatică
iii. Facultatea de Științe, specializarea Informatică Economică
2. Să frecventeze cursurile, seminariile, laboratoarele, colocviile și alte activități conform curriculei
facultății
3. Să participe și să promoveze examenele aferente cursurilor în sesiunile aferente semestrelor în
care acestea au fost organizate, cu următoarele mențiuni
i.Se pot admite situații excepționale, justificate de nepromovare a maxim 2 examene în sesiunile
corespunzătoare, cu obligația studentului de a promova aceste examene în termen de cel mult
un an de la data susținerii inițiale
ii.În situația în care studentul nu promovează examenele în condițiile prezentate, ori situația de
nepromovare a examenelor se repetă pentru mai mult de 2 examene în același timp (studentul
înregistrează mai mult de 2 restanțe în paralel), prezentul contract se suspendă de drept, aceasta
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constituind o neexecutare de către beneficiar a obligațiilor asumate. Indeco Soft își rezervă
dreptul de a solicita restituirea sumelor primite de beneficiar cu titlu de bursă sau continuarea
acordării bursei după promovarea examenelor restante.
4. Să participe la sesiunile de practică de vară organizate de Indeco Soft în perioada vacanței de vară
– 5-7 săptămâni, 6 ore pe zi
5. Să participe la workshop-urile (seminariile) organizate de Indeco Soft pe parcursul anului
universitar, în medie 2 zile (16 ore) pe lună. Programul de derulare al acestor activități urmează a fi
stabilit de comun acord cu beneficiarul, astfel încât să nu afecteze și să nu se suprapună cu programul
academic al acestuia
6. Pe perioada acordării bursei private se interzice beneficiarului să lucreze pentru cel care acordă
bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică.
b)
să profeseze, prin angajare, pentru o perioadă de .........., în specialitatea pentru care s-a pregătit,
pe un post corespunzător studiilor absolvite, la persoana juridică de drept privat care acordă bursa privată;
c)
să restituie în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract și a angajamentului
asumat, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, pentru neexecutare totală sau
parțială a obligațiilor prevăzute la literele a) și b), respectiv:
1. Neparticiparea la cursurile, seminariile, laboratoarele, colocviile și alte activități conform
curriculei facultății
2. Înregistrarea a mai mult de 2 restanțe în paralel
3. Nepromovarea unui examen restant în termen de 1 an de la data inițială a susținerii
4. Refuzul nejustificat de participare la stagiile de practică de vară organizate de Indeco Soft
5. Refuzul nejustificat de participare la workshop-urile (seminariile) organizate de Indeco Soft pe
parcursul anului universitar, în medie 2 zile (16 ore) pe lună, cu condiția ca organizarea acestora să fie
planificată astfel încât să nu se suprapună peste orele de curs, seminar, laborator, etc.
6. Refuzul de a profesa, prin angajare, pe o perioadă de ......, în specialitatea pentru care s-a pregătit,
pe un post corespunzător studiilor absolvite, la persoana juridică de drept privat care acordă bursa
privată
7. Angajarea în muncă pentru cel care acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică în
perioada acordării bursei.
d) să prezinte prezentul contract spre avizare unității sau instituției de învățământ la care studiază , care
va specifica nivelul şi forma de învăţământ urmate, precizând durata normală a studiilor, precum şi
anul de studiu în care se află beneficiarul bursei.
e) Sa prezinte la cererea Indeco Soft semestrial sau trimestrial, informaţii privind situaţia şcolară;
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
ART. 6
6.1.
Incetarea valabilitatii Contractului intervine in oricare din urmatoarele situatii :
a)
prin acordul scris al Părtilor;
b)
la data implinirii termenului contractului mentionat la pct. 3.1.
c)
dacă beneficiarul nu este admis la una dintre specializările prevăzute la punctul 5.1 a) 1. în
sesiunea de admitere 2016
d)
prin denuntare unilaterala de catre Indeco Soft;
e)
dacă, din cauze independente de voinţa părţilor, executarea prezentului Contract nu (mai) este
posibilă legal ori material, intr-o masura esentiala, respectiv daca efectele Fortei majore, a Cazului fortuit
sau a Faptei tertului impiedica executarea Contractului mai mult de 30 zile si Partile nu au ajuns la un alt
acord;
f)
dacă intervine incetarea persoanei juridice in oricare dintre modurile prevăzute de actul
constitutiv sau de lege sau daca fata de Indeco Soft a a fost deschisa procedura insolventei;
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VII. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL. LEGEA APLICABILA. LITIGII
ART. 7
7.1.
Prezentul Contract este supus numai legii române.
7.2.
Orice litigiu privind valabilitatea, executarea ori interpretarea Contractului este de competenţa
instanţelor judecătoreşti din Baia Mare.
7.3.
În caz de soluţionare pe cale amiabilă, procesul verbal de conciliere acceptat şi semnat de ambele
părţi, devine obligatoriu pentru acestea, urmând a face parte integrantă din Contract.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
ART. 9
8.1.
Prezentul Contract reprezintă menţiunea exclusivă a înţelegerii părţilor şi exclude de la data
semnării orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, iar modificări pot interveni doar prin Act
adiţional scris.
8.2.
Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau va deveni invalidă ori ineficientă,
legitimitatea si caracterul executabil al celorlate prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau
diminuate in nici un fel. Orice astfel de prevedere invalidă va fi înlocuită de o clauză similară care sa se
apropie pe cat de mult posibil în măsura permisă de lege, de cerinţele Părţilor.
8.3.
Orice comunicare în executarea prezentului Contract este valabilă în masura în care poate fi
verificată identitatea expeditorului, a datei expedierii şi a datei recepţiei, precum şi conţinutul complet si
lizibil al comunicării.
8.4.
Părţile declară că au deplină autoritate şi putere de a încheia prezentul Contract şi de a-şi asuma
şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta.
Prezentul contract se încheie în 4 exemplare, unul pentru persoana fizică sau persoana juridică de drept
privat care acordă bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru instituția sau unitatea de
învățământ unde acesta din urmă studiază și unul pentru organul fiscal care efectuează deducerea fiscală.

3

www.indecosoft.ro
0262-227.843

ANGAJAMENT
Anexă la Contractul nr. ........./........
Subsemnatul ..............................., născut în anul .........., luna ...................., ziua ........., în localitatea
........................, fiul/fiica lui ........................... şi al/a ...................., cetăţean român cu domiciliul stabil în
România, localitatea ........................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., județul/sectorul
........................, cod poștal ......., telefon ...................., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat de
Poliția ................................. la data de .................... .
În temeiul art. 5 lit. c) din Contractul nr. .............../.............., mă angajez să restitui sumele primite cu
titlu de bursă în baza art. 2 din contractul menționat, indexate cu indicele de inflație, în termen de 3 luni
de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat sau a persoanei fizice care a
acordat bursa.
Data
..............

Beneficiarul bursei,
..........................
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