Contract de Bursă de Studii
Nr. …...... din ..........

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1 Prezentul contract se încheie între:
1. Continental Automotive România S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Siemens nr.1, județul Timiș, cod
fiscal RO 12817173, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timișoara, sub numărul J
35/229/2000,reprezentată legal prin Director General Prof. Dr. Christian von Albrichsfeld, în calitate de
Sponsor,
2. Dl./D-na _______________________________, CNP ___________________, posesor(a) al C.I. seria
____, nr. ________, eliberat de ___________________, la data de _______________, înscris(ă) la
studiile de doctorat în anul ____, la Universitatea _________________________________, Facultatea
_________________________________,
domeniul
____________________________________,
forma de învăţământ cu frecvență (la zi), născut(ă) la data de __________________, în localitatea
____________________, cetăţean român, cu domiciliul în România, jud. _______________, loc.
___________________, str. _______________, nr. _______________,în calitate de Beneficiar al
bursei de studii de doctorat,numit în continuareBeneficiar.
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studii doctoraleîn condiţiile Legii nr.
376/2004privind bursele private şi ale instrucţiunilor de aplicare a acesteia.
CAP. IIIDURATA CONTRACTULUI
Art. 3 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ___ani(maxim 3) începând cu data de 1
Octombrie__________, fără a depăși data de susținere a tezei de doctorat de către beneficiarul bursei de studii.
CAP. IVOBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4 Continental Automotive România SRL, în calitate de persoană juridică care acordă bursa de studii, se
obligă să îndeplinească următoarele:
a) să asigure finanţarea bursei de studii în cuantum de 2300 RON/luna,în anul de studiu universitar de
doctorat. Bursa de studii se va acorda beneficiarului în tranșe lunare pentru o perioadă maximă de3 ani.
În eventualitatea în care beneficiarul bursei de studii primește aprobarea instituției sau unității de
învățământ în vederea prelungirii duratei standard (3 ani) a studiilor doctoralecu încăun an, acesta nu va
beneficia de acordarea bursei de studiiși în perioada de prelungire.
b) să încurajeze și să sprijine pregătirea beneficiarului bursei de studii, să monitorizeze evoluția
performanțelor sale;
c) să organizeze, anual, un workshop în cadrul căruia beneficiarul bursei de studii să prezinte (i) progresul
efectuat în anul precedent, precum și (ii) planul de activitate și obiectivele pe care urmează să le
îndeplineacă în anul următor;
d) să ofere beneficiarului bursei posibilitatea de a efectua pregătire/experimente tehnice în cadrul
companiei, pe perioada acordării bursei de studii;
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e) să ofere beneficiarului bursei de studii posibilitatea de a efectua stagii de practică în cadrul companiei,
pe perioada vacanței de vară;
f) să desemneze un mentor, angajat la companiei, pentru beneficiarul bursei de studii, pe perioada
acordării acesteia.
Art. 5Bursa de studii va fi virată lunar în contul beneficiarului:
………………… …………………………………
………………… …………………………………
Art. 6Beneficiarul se obligă să îndeplinească următoarele obligaţii:
a) cu privire la studiile de doctorat:
• să urmeze programul de pregătire al Școlii Doctorale, la zi,din cadrul instituției sau unității de
învățământ superior și să finalizeze studiile de doctorat în maximum 3 ani. În eventualitatea în care
beneficiarul bursei de studii primește aprobarea instituției sau unității de învățământ în vederea
prelungirii cu încă un an a duratei standard de 3 ani a studiilor doctorale, acesta se obligă să
finalizeze studiile doctorale în maxim 4 ani (inclusiv perioada de prelungire).
• să susțină teza de doctorat la finalul celor 3 ani , sau după caz, 4 ani de studiu;
• să promoveze toate examenele și referatele pe care le are de susținut pe parcursul programului de
doctorat;
• ca obiectul de cercetare al tezei sale de doctorat să se încadreze în domeniul de activitate al
companiei;
• să participe la workshop-ul anual, organizat de Continental Automotive România SRL, precum și să
prezinte, în cadrul acestui eveniment, (i) progresul efectuat în anul precedent, precum și (ii) planul de
activitate și obiectivele pe care urmează să leîndeplinească în anul următor.
b) să prezinte prezentul contract, spre avizare, unităţii sau instituţiei de învăţământ la care studiază;
c) să restituie, în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract și a angajamentului
asumat, sumele plătite cu titlu de bursă de studii, indexate cu indicele de inflație, pentru
neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor;
d) să efectueze, în cadrul companiei, stagii de practică în perioada vacanței de
vară/pregătire/experimente tehnice;
e) să nu se angajeze pe perioada acordăriibursei de studii, în cadrul Continental Automotive România
SRL sau în cadrul altei companii, cu excepția stagiilor de practică efectuate în cadrul Continental
Automotive România SRLîn perioada vacanței de vară.
f) ca în decurs de 3 luni de la data finalizării studiilor doctorale, să se angajaze în cadrul instituţiei sau
unității de învăţământ în cadrul căreia efectuează aceste studii, pe o perioadă egală cu durata de timp
pentru care a beneficiat de bursa de studii. În cazul în care instituţia sau unitatea de învăţământ nu
dispune de posturi vacante, beneficiarul bursei de studii se obligă să se angajeze în cadrul
Continental Automotive Romania SRL, în decurs de 3 luni de la data finalizării studiilor doctorale, pe
o perioadă egală cu durata de timp pentru care a beneficiat de bursa de studii, dacă în cadrul
societății există posturi vacante.
g) să semneze un acord de confidențialitate cu privire la informațiile confidențiale care aparțin
Continental Automotive Romania SRL.
CAP. V ALTE CLAUZE
Art. 7 Rezoluțiunea prezentului contract, cu desființarea retroactivă a acestuia și repunerea părților în situația
anterioară, va interveni în următoarele situații:
a) Beneficiarul bursei de studiinu finalizează studiile de doctorat și nu susține teza de doctorat în perioada de 3,
sau, după caz,4 ani, iar acest fapt nu este justificat de situații obiective ori de forță majoră;
b) Beneficiarul bursei de studii nu se înscrie în cerințele prevăzute la Art 6 lit.a), b), c).
Art. 8(1) În situațiile menționate la art. 7 de mai sus beneficiarul bursei de studii doctorale va restitui Continental
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Automotive România SRL contravaloarea bursei încasate până la data notificării, în termen de până la 3 luni de la
data acesteia.
(2) Rezoluțiunea contractului se face de plin drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti,
prin notificare scrisă trimisă beneficiarului bursei de studii.
(3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
efectuată dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în art.1 al prezentului contract.
Art. 9 Continental Automotive România SRL are dreptul să denunțe unilateral prezentul contract oricând, fără
motiv, cu acordarea unui preaviz de 15 de zile. Beneficiarul bursei de studii doctorale acceptă în mod expres
această prevedere contractuală.
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, unul pentru persoana juridică de drept privat care acordă
bursa de studii, unul pentru beneficiarul bursei de studii, unul pentru instituţia sau unitatea de învăţământ unde
acesta din urmă studiază.

Beneficiarul burseide studii
Doctorand ……………

Avizat de Universitatea ........................
Rector ……………

Persoana juridică care acordă bursa de studii,

Continental Automotive Romania SRL

Prof. Dr. Christian von Albrichsfeld
Director General

Aurel Stanciu
Director Economic

Anica Stoica
Director Resurse Umane
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