ROMÂNIA

B-dul Victoriei nr. 8-10

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Tel.:

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU

0040-69-21.79.89
0040-69-21.04.98

MENS
AGITAT
MOLEM

RECTORATUL

Fax: 0040-69-21.78.87

CĂTRE
FACULTATEA_______________________
ÎN ATENŢIA DOMNULUI DECAN

În baza Ordinului nr. 4923/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
H.G. nr. 769/14.07.2005 privind acordarea burselor de studii unor studenţi cu domiciliul în
mediul rural, vă solicităm să primiţi dosarele studenţilor ce solicită o astfel de bursă şi să le
trimiteţi la cabinetul Prorectorului cu probleme studenţeşti şi I.D. până la data de 17.11.2005
pentru a fi transmise Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Dosarul trebuie să cuprindă:
- cererea studentului prin care se solicită obţinerea unei burse, cu număr de
înregistrare de la facultate, aprobată de facultate în funcţie de îndeplinirea
condiţiilor de către solicitant;
- 5 (cinci) exemplare din contract, completate de student cu datele personale şi
semnate de acesta;
- 5 (cinci) exemplare din angajament, completat şi semnat de student;
- copie xerox a BI/CI a studentului în cauză- 5 exemplare.
Reamintim că bursele se acordă în următoarele condiţii:
a. studenţii au domiciliul în mediul rural;
b. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu şi nu repetă nici un
an universitar;
c. se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în
învăţământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pentru o perioadă cel puţin
egală cu cea pentru care au primit bursă.

PRORECTOR,
Conf.univ.dr. Mioara BONCUŢ
Consilier juridic,
Daniela BĂDILĂ

Aprobat
Facultatea .......................

CERERE

Subsemnatul________________________________________________,
născut în anul__________, luna__________, ziua______________, în
localitatea__________________, fiul lui_____________şi al_____________,
cetăţean român cu domuciliul stabil în România, satul____________________,
comuna_____________________, str.____________________, nr.________,
bl.________, ap.________, judeţul____________, cod poştal________________,
telefon_________________,
pososor
al
BI/CI,
seria________nr.___________________, eliberat de Poliţia_____________la data
de________________, student în anul __________, anul universitar ___________,
Facultatea_________________, specializarea_______________, Universitatea
“Lucian Blaga” Sibiu, solicit acordarea unei burse de studiu în temeiul H.G. nr.
769/14.07.2005 privind acordarea burselor de studiu unor studenţi cu domiciliul în
mediul rural.
Anexez:
- 5 (cinci) exemplare din contract, completate cu datele personale şi
semnate;
- 5 (cinci) exemplare din angajament, completat şi semnat;
- copie xerox a BI/CI a subsemnatului- 5 (cinci) exemplare.

Data,

Semnătura,

CONTRACT NR._____________/___________

I.

PĂRŢILE CONTRACTULUI

Art. 1- Prezentul contract se încheie între:
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 28-30,
sector 1, reprezentat prin ministrul educaţiei şi cercetării, domnul/doamna
________________________________ şi directorul general al Direcţiei Generale Buget,
Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, domnul/doamna_______________________________,
2. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, reprezentată
prin rector, prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean, şi director financiar-contabil ec. Cristina Puia,
3. Inspectoratul Şcolar al ________________________________________, cu sediul în
_________________________________,
reprezentat
prin
inspector
şcolar
general_________________________şi contabil şef_____________________________
şi
4.Domnul/Doamna/Domnişoara____________________________________________,
student(ă)
în
anul
________
în
anul
universitar_____________la________________________________________________, născut
în anul_________, luna__________, ziua______, în localitatea_______________, fiul
lui______________şi al_________________, cetăţean român, cu domiciliul stabil în România,
satul_______________________,
comuna_____________________,
str.
___________________, nr.____, bl.______, sc._______, ap._______, judeţul_______________,
cod poştal_________________, telefon__________________, posesor al BI/CI, seria______,
nr__________________,
eliberat
de
Poliţia___________________
la
data
de
_________________________________.
II.OBIECT
Art. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studiu în condiţiile
H.G. 769/2005.
III.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3 Ministerul Educaţiei şi Cercetării se obligă:
a.
să asigure, prin contractul instituţional, finanţarea bursei de studiu;
b.
să recupereze sumele datorate de beneficiarul bursei în cazul neprezentării de către acesta
a obligaţiei de a profesa în calitate de cadru didactic în mediul rural;
c.
să notifice beneficiarului obligaţia de restituire a sumelor primite cu titlu de bursă,
indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 20 de zile de la data primirii informării de la
inspectoratul şcolar, în caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor prevăzute la art. 6, lit.
c şi d.

Art. 4 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu se obligă:
a.
să achite lunar către student bursa de studii;
b.
să urmărească derularea executării contractului, respectiv îndeplinirea obligaţiilor
asumate de către student;
c.
să urmărească şi să aducă la cunoştinţa M.E.C., în termen de 10 zile de la constatare,
orice modificare survenită în derularea contractului, precum şi executarea parţială, executarea
necorespunzătoare, neexecutarea, etc;
d.
să recupereze sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către student conform art. 6, lit. a şi b;
e.
să comunice M.E.C. cuantumul sumelor restituite în vederea modificării corespunzătoare
a contractului instituţional;
f.
să comunice M.E.C. şi inspectoratelor şcolare, în termen de 30 de zile de la încheierea
contractului, o situaţie care să cuprindă următoarele date: numele studentului, judeţul, localitatea
de domiciliu, adresa, specializarea, durata studiilor, anul estimat al absolvirii, necesare asigurării
postului didactic pe care va fi încadrat absolventul;
g.
să asigure evidenţa tuturor contractelor de acest tip;
h.
să asigure semnarea contractului de către părţi;
Art. 5 Inspectoratul Şcolar se obligă:
b.
să asigure, cu prioritate, postul didactic, în condiţiile legii;
c.
să asigure, în condiţiile legii, încadrarea beneficiarului bursei în învăţământul din mediul
rural;
d.
să comunice M.E.C. îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute de art. 6, lit.c
şi d;
e.
să comunice M.E.C., în termen de 10 zile de la constatare, neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. c şi d.
Art. 6 Beneficiarul se obligă:
a.
să-şi îndeplinească integral activităţile universitare, respectiv să nu aibă restanţe şi să nu
repete nici un an universitar;
b.
să urmeze un modul de formare psihopedagogică într-un Departament pentru Pregătirea
Personalului Didactic sau Colegiu Universitar de Institutori, finalizat în condiţiile legii;
c.
să profeseze în specialitatea pentru care s-a pregătit, în învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial, liceal, profesional sau, după caz, postliceal din mediul rural, pentru o perioadă cât a
beneficiat de bursă;
d.
să restituie instituţiei de învăţământ superior, în termen de 3 luni de la notificare, în baza
prezentului contract, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, pentru
neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor.
IV. DREPTURILE PĂRŢILOR
Art. 7 Ministerul Educaţiei şi Cercetării are dreptul de a pretinde respectarea obligaţiilor
asumate de către părţile contractante, respectiv instituţia de învăţământ superior, inspectoratul
şcolar şi beneficiar.
Art. 8 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu şi Inspectoratul Şcolar au dreptul de a pretinde
beneficiarului bursei respectarea obligaţiilor asumate prin contract.

Art. 9 Beneficiarul bursei are următoarele drepturi:
a.
să primească bursa de studii;
b.
să solicite senatului universitar, cumulativ cu bursa de studii în mediul rural, şi burse din
fondurile alocate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, în cazul în care
îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulamentele proprii pentru acordarea burselor ale
instituţiilor de învăţământ superior;
c.
să i se asigure, în condiţiile legii, de către inspectoratul şcolar un post didactic în
învăţământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pentru o perioadă cel
puţin egală cu perioada studiilor.
V. DURATA
Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar 2005/2006 şi până la
finalizarea unui ciclu normal de şcolarizare. Orice modificare privind durata prezentului contract
se aduce la cunoştinţa tuturor părţilor, în termen de 10 zile de la constatarea acestei modificări.
VI. ALTE CLAUZE
Bursa se suspendă pe perioadele în care studentul are restanţe sau repetă un an
universitar. Bursa de studii se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de
vacanţă.
VII.LITIGII
Eventualele litigii ivite cu ocazia interprezării sau executării prezentului contract se
rezolvă pe cale amiabilă, părţile fiind obligate să depună toate diligenţele în acest sens. În cazul
nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile vor fi supus spre soluţionare instanţei de judecată
competente.
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞI CERCETĂRII
MINISTRU,

UNIVERSITATEA „LUCIAN
BLAGA” SIBIU
RECTOR,

INSPECTORATUL
ŞCOLAR
INSPECTOR ŞCOLAR
GENERAL,

.........................................

prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN

........................................

DIRECŢIA GENERALĂ
JURIDIC, AUDIT ŞI
CONTROL
DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,

CONTABIL ŞEF,

............................

ec. Cristina PUIA

CONSILIER JURIDIC,
Daniela BĂDILĂ

DIRECTOR GENERAL
D.G.B.F.,
......................................

STUDENT

..............................

CONSILIER JURIDIC,
........................................

........................

ANGAJAMENT
Anexă la contractul nr.______________/___________________

Subsemnatul________________________________________________,
născut în anul__________, luna__________, ziua______________, în
localitatea__________________, fiul lui_____________şi al_____________,
cetăţean român cu domuciliul stabil în România, satul____________________,
comuna_____________________, str.____________________, nr.________,
bl.________, ap.________, judeţul____________, cod poştal________________,
telefon_________________,
pososor
al
BI/CI,
seria________nr.___________________, eliberat de Poliţia_____________la data
de________________,
în
temeiul
art.6
lit.e
din
contractul
nr._________/__________, mă angajez să restitui sumele primite cu titlu de bursă
în baza art. 2 din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, în termen
de 3 luni de la data la care am orimit notificarea instituţiei de învăţământ
superior/Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

DATA

BENEFICIARUL BURSEI,

.................................

.............................................

