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REGULAMENT

privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru
studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat

Art. 1. Universitatea Româno-Americană (denumită în continuare Universitate) acordă, în condițiile
legii, din fonduri proprii, burse de studii și alte forme de sprijin financiar.
Art. 2. Beneficiarii burselor acordate de Universitate, potrivit prezentului Regulament, numiți în
continuare „studenți”, sunt studenții Universității, cetățeni români sau cetățeni care provin din Uniunea
Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană sau Republica Moldova, înmatriculați
în ciclul de studii universitare de licență sau masterat, cu predare în limba română, școlarizați în regim
cu taxă.
Art. 3. Nu pot constitui criterii de acordare a bursei de studii sau a altor forme de sprijin financiar:
vârsta, sexul, religia, rasa, apartenența politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenența la
organizații legal constituite ori cu activitate conform legislației române, numărul de ani petrecuți în alte
instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate precum și accesul la burse obținute din alte surse.
Art. 4. Bursa de studii se acordă, la începutul fiecărui an universitar, din fonduri proprii și este
echivalentă cu taxa anuală de studii.
Art. 5. În vederea acordării burselor de studii, la nivelul Universității Româno-Americane se constituie
o Comisie alcătuită din Rector, prorectorul pentru ”Parteneriate cu mediul socio-economic și activități
studențești”, secretarul șef al Universității și un reprezentant al studenților – membru în Senatul
Universitar. Comisia va funcționa în perioada 24 septembrie – 20 octombrie.
Art. 6. Pot primi burse de studii următoarele categorii de studenți:
a. Studenții înmatriculați în anul I studii universitare de licență, care au obținut cel puțin media 8 la
concursul de admitere;
b. Studenții din anul II-III (la facultățile economice) sau II-IV (la facultatea de Drept) studii
universitare de licență, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii aferente anului
universitar anterior:
- au fost integraliști în fiecare din sesiunile de examene: ianuarie-februarie1, respectiv mai-iunie2;
- au media anuală mai mare sau egală cu 8;

1

Pentru studenții care au beneficiat în semestrul I, an universitar curent, de bursă Erasmus, notele luate în considerare
pentru sesiunea de examene ianuarie-februarie sunt cele obținute la Universitatea-gazdă. Pentru acești studenți, pentru
perioada cât au fost bursieri Erasmus, se consideră îndeplinite criteriile referitoare la absențe nemotivate, participări la
sesiunea de comunicări științifice, participarea la cursuri susținute de profesori străini și participarea la activități
extracurriculare.
2
Pentru studenții care au beneficiat în semestrul II al anului universitar anterior de bursă Erasmus, media se calculează pe
baza notelor obținute la Universitatea-gazdă și a notelor aferente evaluărilor de diferență susținute în Universitatea RomânoAmericană, până la sfârșitul sesiunii de examene din luna septembrie. Pentru acești studenți, pentru perioada cât au fost
bursieri Erasmus, se consideră îndeplinite criteriile referitoare la absențe nemotivate, participări la sesiunea de comunicări
științifice, participarea la cursuri susținute de profesori străini și participarea la activități extracurriculare..
1

- au înregistrat maximum 25% absențe nemotivate3;
- au participat cu cel puțin 2 lucrări la sesiunile de comunicări științifice studențești;
- au participat la cel puțin 2 cursuri susținute în Universitate de profesori străini;
- au participat la cel puțin 6 activități extracurriculare4 (simpozioane, conferințe, workshop-uri,
acțiuni de voluntariat, activități de promovare a Universității etc.) organizate în/de
Universitate/facultăți;
- nu au fost sancționați în perioada școlarizării în Universitate;
c. Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de masterat, care au obținut cel puțin media
8 la concursul de admitere;
d. Studenții din anul II la studii universitare de masterat, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele
criterii aferente anului universitar anterior:
- au fost integraliști în fiecare din sesiunile de examene: ianuarie-februarie, respectiv mai-iunie;
- au media anuală mai mare sau egală cu 8,5;
- au înregistrat maximum 25% absențe nemotivate;
- au participat cu cel puțin 2 lucrări la sesiunea de comunicări științifice studențești;
- au participat la cel puțin 2 activități extracurriculare (simpozion, conferință, workshop, curs
susținut de profesori străini etc.) organizate în/de Universitate/facultăți;
- nu au fost sancționați în perioada școlarizării în Universitate.
Art. 7. Studenții din anii II-IV ciclul de licență și studenții din anul II ciclul de masterat care îndeplinesc
criteriile de acordare a bursei de studii stipulate la art. 6 al. (b), respectiv (d) din prezentul Regulament,
vor completa Fișa de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii
(Anexa 1a). Aceasta, însoțită de un Dosar cu documente justificative (copii după diplome de participare,
diplome de premii/mențiuni, liste de prezență etc.), se va depune la secretariatele facultăților, în perioada
10-20 septembrie, în vederea avizării de către Decan. Nedepunerea în termen a Fișei de autoevaluare
privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii reprezintă, implicit, neîndeplinirea
cumulativă a condițiilor stipulate în prezentul Regulament, la art. 6, al. (b) – pentru ciclul de licență –
respectiv (d) – pentru ciclul de masterat.
Art. 8. Pentru studenții înmatriculați în anul I ciclu de licență, respectiv masterat, Comisia de acordare
a burselor de studii va stabili, în perioada 1-10 octombrie, lista studenților care vor beneficia de burse
de studii. Comisia va acorda burse de studii, pentru fiecare specializare/ program de masterat și
formă de învățământ, pe baza mediei de admitere, în limita a 20% (pentru ciclul de licență), respectiv

3

Motivarea absențelor se face de către Decan, în situații bine justificate (concedii medicale, cantonamente, activități
extracurriculare organizate în/de Universitate, situații speciale, participarea la concursuri studențești etc.), pe bază de cerere
a studentului, însoțită de documente justificative, în maxim 5 zile lucrătoare de la data revenirii în Universitate.
4

Activitățile extracurriculare nu pot include exclusiv acțiuni din aceeași categorie (voluntariat, promovare a Universității
etc.).
2

10% (pentru ciclul de masterat) din numărul studenților aflați în situație de înmatriculare la data de 30
septembrie și care au achitat taxa de studii în termenele stabilite. Prin excepție, în situații determinate,
când data limită de plată a taxei de studii este după data de 30 septembrie, Comisia va avea în vedere, la
întocmirea listei studenților beneficiari de bursă de studii, aceste situații excepționale. Pentru ultimul loc
din listă, în caz de medii egale, departajarea studenților se va face pe baza următoarelor criterii, în
ordinea specificată:
- nota la atestat sau nota la proba scrisă de la examenul de admitere (pentru ciclul de licență) sau
nota la eseu (pentru ciclul de masterat);
- media generală a anilor de studii liceale (pentru ciclul de licență) sau a anilor de studii de licență
(pentru ciclul de masterat).
Art. 9. Pentru studenții din anii II-IV ciclu de licență, respectiv anul II ciclu de masterat, Comisia
de acordare a burselor de studii va analiza, în perioada 25-28 septembrie, Fișele de autoevaluare privind
îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii depuse la secretariatele facultăților și va stabili
lista studenților eligibili pentru acordarea burselor de studii. Comisia va publica ”Situația îndeplinirii
criteriilor pentru acordarea burselor în anul universitar ....” până, cel mai târziu, în prima zi lucrătoare
de la începerea anului universitar. Comisia va acorda burse de studii studenților declarați eligibili,
pentru fiecare specializare/ program de masterat și formă de învățământ, pe baza mediei generale
a anului universitar anterior, în limita a 20% din numărul studenților cu drept de înscriere în an superior
(pentru ciclul de licență), respectiv a 10% din numărul studenților cu drept de înscriere în anul II (pentru
ciclul de masterat). Pentru ultimul loc din listă, în caz de medii egale, departajarea studenților se va face
pe baza următoarelor criterii, în ordinea specificată:
- numărul absențelor nemotivate din anul universitar anterior;
- numărul și tipul activităților extracurriculare din anul universitar anterior.
Art. 10. Studenții care beneficiază de burse de studii:
- vor completa Contractul de bursă de studii (anexa 2) în termen de 5 zile de la data afișării listei
cu studenții bursieri5; în caz de necompletare a contractului în termenul stabilit, studentul va
pierde bursa de studii;
- vor completa (dacă este cazul) împreună cu Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei
de studii achitate (anexa 3) pentru a li se restitui, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu
studenții bursieri, tranșa din taxa anuală de studii / taxa de studii anuală achitată deja pentru anul
universitar respectiv. Cuantumul taxei de studii achitate se va restitui în lei – la cursul de schimb
leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care studentul a efectuat plata, calculul
ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale – prin virament bancar,

5

Studenții care beneficiază de burse de studii și sunt plecați, în semestrul I, prin Programul Erasmus, vor semna Contractul
de burse și îl vor transmite electronic, urmând ca la întoarcerea în țară să prezinte și să depună originalul.
3

în contul bancar, deschis la BRD, menționat de student în Cererea de restituire a taxei de studii
achitate.
Art. 11. Contestațiile la listele publicate conform art. 8 și 9 din prezentul Regulament se depun la
Registratura Universității, în termen de 48 de ore de la data afișării6 și se soluționează în termen de 48
de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii.
Art. 12. Studenții care beneficiază de burse de studii trebuie să aibă un comportament academic și civic
exemplar, să respecte prevederile Contractului de bursă de studii, ale prezentului Regulament, precum
și ale celorlalte documente ce reglementează activitatea în Universitate.
Art. 13.
a. Pe parcursul anului universitar, facultățile vor monitoriza, prin tutorii de grupe și secretariat,
respectarea de către beneficiarii burselor de studii a criteriilor prevăzute la art. 6 al.(b), respectiv
(d) din prezentul Regulament.
b. Studenții din ciclul de licență care beneficiază de burse de studii pot pierde bursa în semestrul II
al anului universitar curent dacă la sfârșitul semestrului I nu îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiții:
-

au fost integraliști în sesiunea de examene ianuarie-februarie și au media mai mare sau
egală cu 8;

-

au înregistrat maximum 25% absențe nemotivate;

-

au participat cu lucrări la sesiunea de comunicări științifice studențești;

-

au participat la cel puțin un curs susținut în Universitate de profesori străini;

-

au participat la cel puțin 3 activități extracurriculare;

-

nu au fost sancționați în perioada școlarizării în Universitate;

c. Studenții din ciclul de masterat care beneficiază de burse de studii pot pierde bursa în semestrul
II al anului universitar curent dacă la sfârșitul semestrului I nu îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiții:
-

au fost integraliști în sesiunea de examene ianuarie-februarie și au media mai mare sau
egală cu 8,5;

-

au înregistrat maximum 25% absențe nemotivate;

-

au participat cu lucrări la sesiunea de comunicări științifice studențești;

-

au participat la cel puțin o activitate extracurriculară;

-

nu au fost sancționați în perioada școlarizării în Universitate.
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Studenții care beneficiază de burse de studii și sunt plecați, în semestrul I, prin Programul Erasmus, vor transmite
contestațiile electronic, la Registratura Universității (rectorat@rau.ro).
4

d. Studenții care beneficiază de burse de studii vor completa, cu datele aferente activității pe care
au desfășurat-o în semestrul I al anului universitar curent, Fișa de autoevaluare privind
îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii în semestrul II (Anexa 1b). Aceasta,
însoțită de un Dosar cu documente justificative (copii după diplome de participare, diplome de
premii/mențiuni, liste de prezență etc.), se va depune la secretariatele facultăților, în primele 5
zile de la începutul semestrului II7, în vederea avizării de către Decan. Nedepunerea în termen
a Fișei de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii în
semestrul II reprezintă, implicit, neîndeplinirea cumulativă a condițiilor stipulate la al. (b) –
pentru ciclul de licență – respectiv (c) – pentru ciclul de masterat.
e. În termen de 10 zile de la începutul semestrului II, facultățile vor afișa ”Situația îndeplinirii
criteriilor pentru acordarea burselor în semestrul II, an universitar ...”. Eventualele contestații
vor fi depuse la secretariatele facultăților, în termen de 48 ore de la afișare8 și vor fi soluționate
în maximum 48 de ore de la finalizarea termenului pentru depunerea contestațiilor. După
soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în semestrul
II al anului universitar curent.
f. Studenții care au pierdut bursa aferentă semestrului II sunt obligați să achite 50% din taxa anuală
de studii, astfel:
-

Studenții din ciclul de licență: 30% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la
data afișării listelor finale, prevăzute la al. (e) și 20% din taxa anuală de studii în termen
de 45 de zile de la data începerii semestrului II;

-

Studenții din ciclul de masterat: 25% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la
data afișării listelor finale, prevăzute la al. (e) și 25% din taxa anuală de studii în termen
de 45 de zile de la data începerii semestrului II.

g. Depășirea termenelor de plată a sumelor datorate, stabilite la al. (f), conduce la calculul de
penalități și obligația de plată a acestora de către student(ă). Nivelul penalităților este stabilit de
Senatul Universității, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, pe o perioadă de maximum
90 de zile, după care, în situația neachitării sumelor restante, studentul(a) va fi exmatriculat(ă).
Plata penalităților se face la data plății debitului principal.
Art. 14.
a. Până la data de 20 octombrie, facultățile vor transmite, în scris, studenților care în anul
universitar curent au pierdut dreptul la bursă de studii, situația îndeplinirii de către aceștia a

7

Studenții care beneficiază de burse de studii și sunt plecați, în semestrul II, prin Programul Erasmus, vor transmite
electronic, la secretariatele facultăților, în termenul prevăzut la al. (d), Fișa de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor
pentru acordarea bursei de studii în semestrul II, însoțită de Dosarul cu documentele justificative (copii după diplome de
participare, diplome de premii/mențiuni, liste de prezență etc.).
8
Studenții care beneficiază de burse de studii și sunt plecați, în semestrul II, prin Programul Erasmus, vor transmite
contestațiile electronic, la secretariatele facultăților.
5

criteriilor prevăzute la art. 6 al.(b), respectiv (d) din prezentul Regulament, în anul universitar
anterior.
b. În termen de 20 zile de la începutul semestrului II, facultățile vor anunța, în scris, studenții
bursieri care nu vor mai beneficia de bursă în semestrul II, comunicându-le situația îndeplinirii
de către aceștia a criteriilor prevăzute la art. 13 al. (b), respectiv (c) din prezentul Regulament.
Art. 15.
a. Studenții pot beneficia de bursă de studii finanțată de Universitate pentru o singură
specializare/program de studii, la nivelul fiecărui ciclu de studiu.
b. Dacă un student urmează în paralel mai multe specializări /programe, la același ciclu de studii
universitare, el va putea beneficia de bursă numai la specializarea/programul la care este în anul
de studii cel mai mare.
Art. 16. Universitatea poate acorda, din fonduri proprii, alte forme de sprijin financiar, constând în
scutiri/reduceri acordate la taxa anuală de studii.
Art. 17. Nivelul reducerilor de taxă se stabilește anual de către Senatul Universitar, pe categorii de
studenți. La stabilirea nivelului reducerilor de taxă se va avea în vedere posibilitatea acoperirii
parțiale/integrale a taxei anuale de studii.
Art. 18. Reducerile de taxă acordate se aplică, de regulă, odată cu plata ultimelor 2 tranșe din taxa anuală
de studii.
Art. 19. Într-un an universitar, un student poate beneficia de un singur tip de reducere de taxă.
Art. 20. Pot beneficia de scutiri/reduceri de taxe următoarele categorii de studenți:
a) studenții orfani, cu vârstă de până la 26 de ani;
b) studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, din familii monoparentale cu venituri mici (care nu
realizează, pe ultimele trei luni, un venit mediu lunar net pe membru de familie mai mare
decât salariul minim pe economie);
c) studenții cu vârsta de până la 26 de ani, proveniți din casele de copii sau centrele de plasament
familial;
d) studenții cu probleme medicale grave;
e) studenții cu handicap.
Art. 21. Nu pot beneficia de reduceri/scutiri de taxă studenții care nu au promovat toate evaluările
aferente anului universitar anterior, precum și cei care au fost sancționați în perioada școlarizării în
Universitate (pentru abateri disciplinare sau din rațiuni academice).
Art. 22. Reducerile/scutirile de taxă se acordă pe bază de Cerere de reducere a taxei anuale de studii
(anexele 4-6), însoțită de documente justificative (după caz), completată de studenții care au achitat cel

6

puțin tranșa I din taxa anuală de studii/prima tranșa semestrială – pentru ciclul de masterat. Cererea se
va depune la secretariatul fiecărei facultăți, până la data de 1 decembrie.
Art. 23. Cererile de reducere a taxei anuale de studii sunt supuse analizei și aprobării Consiliului de
Administrație al Universității.
Art. 24. În cazul în care beneficiarul unei burse sau reduceri/scutiri de taxă a folosit documente false
pentru obținerea acestora, bursa/reducerea/scutirea de taxă îi va fi retrasă fără nicio formalitate prealabilă
și fără a fi nevoie de intervenția instanței, urmând ca studentul să achite taxa anuală de studii și să fie
întreprinse toate demersurile legale care se impun într-un astfel de context.
Art. 25. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă toate reglementările interne
anterioare privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții
Universității Româno-Americane din ciclurile de studii universitare de licență și masterat.
Art. 26. Decanii facultăților și Directorul economic răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului Regulament.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Româno - Americane din
București din data de 27 septembrie 2018 și intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ

PREȘEDINTE SENAT,
Prof.univ.dr. Ana-Maria PREDA
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Anexa 1a

AVIZ DECAN,
___________________
Fișa de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii în
anul universitar ____________________

Subsemnatul(a)

___________________________________________________,

CNP ________________________________, student(ă) la Facultatea _________________________________
___________________________________________, specializarea/programul de studii universitare de masterat
___________________________________________________, anul ____, învățământ cu frecvență / cu
frecvență redusă, am obținut în anul universitar anterior, următoarele rezultate, care constituie criterii de acordare
a bursei de studii:

1. Integralist(ă) în sesiunile ianuarie-februarie și mai-iunie, cu media generală _________________.
2. Număr absențe nemotivate* ___________ (număr sau %)
3. Am participat la Sesiunea de comunicări științifice din semestrul I și semestrul II cu lucrările:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ __________________________________________

4. Am participat la următoarele cursuri susținute în Universitate de profesori străini (numai pentru studenții
din ciclul de licență):
Nr.crt.

Cursul

Titular

Perioada

5. Am participat la următoarele activități extracurriculare:
Nr.crt.

Denumirea activității extracurriculare

Data

* Se completează de către secretariat.
Menționez că nu am fost sancționat disciplinar.
Data
_______________

Semnătura
_____________________________

Operator de date cu caracter personal, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub nr. 32853 și 32854.

Anexa 1b

AVIZ DECAN,
___________________
Fișa de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii în
semestrul II al anului universitar _______________

Subsemnatul(a)

____________________________________________________

CNP _________________________________, student(ă) la Facultatea ________________________________
___________________________________________, specializarea/programul de studii universitare de masterat
___________________________________________________, anul ________, învățământ cu frecvență / cu
frecvență redusă, am obținut în semestrul I al anului universitar curent, următoarele rezultate care constituie
criterii de acordare a bursei de studii:

1. Integralist în sesiunea ianuarie-februarie, cu media __________.
2. Număr absențe nemotivate* ___________ (număr sau %)
3. Am participat la Sesiunea de comunicări științifice din semestrul I cu lucrarea/lucrările:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Am participat la următoarele cursuri susținute în Universitate de profesori străini (numai pentru studenții
din ciclul de licență):
Nr.crt.

Cursul

Titular

Perioada

5. Am participat la următoarele activități extracurriculare:
Nr.crt.

Denumirea activității extracurriculare

Data

* Se completează de către secretariat.
Menționez că nu am fost sancționat disciplinar.
Data
_______________

Semnătura
_______________________
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Universitatea Româno – Americană
Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Sector 1,
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Telefon: +4-0372.120.101
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CONTRACT DE SPRIJIN FINANCIAR (BURSĂ DE STUDII)
nr. ……../ …………..
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Între
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ, cu sediul în București, Bd. Expoziției, nr.1B, sector 1, cod
012101, tel: 0372.120.101, fax: 021/318.35.66, cod fiscal 9081408, cont bancar IBAN:
RO91BRDE410SV21861794100, BRD-GSG SUCURSALA ACADEMIEI, legal reprezentată prin RECTOR,
Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, numită în continuare Universitatea și
Dl./Dna.___________________________________________________________________________,
domiciliat în ______________________________, str.______________________________________,
nr.____, bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. ______, județul/sectorul __________________________, țara
____________________________, posesor al BI/ CI/PAS. seria _____ nr. _______________, eliberat
de
_____________________________
la
data
de
_____________,
CNP____________________________, telefon ________________________________, adresa e-mail
_________________________________, student(ă) la Facultatea ____________________________
____________________________________________ specializarea/programul de studii universitare
de masterat ________________________________________________________________________
anul ___ învățământ cu frecvență / cu frecvență redusă______________________, numit(ă) în
continuare student(ă)
s-a încheiat prezentul contract de sprijin financiar (bursă de studii), în următoarele condiții:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitatea Româno –
Americană,
în
calitate
de
finanțator
și
studentul(a)
_____________________________________________________________, în calitate de beneficiar al
bursei de studii în valoare de ______ Euro pentru anul universitar _________________, cu precizarea
principalelor drepturi și obligații ale părților semnatare, în concordanță cu Contractul de studii
universitare de licență/masterat nr. ________/_____________, precum și cu Regulamentul privind
acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare
de licență și masterat, aprobat de Senatul Universității.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract se încheie pentru perioada 01.10. 2018 – 30.09.2019, intrând în vigoare la
data semnării lui.
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IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art. 3. Universitatea Româno – Americană se obligă:
(a) să respecte prevederile Contractului de studii universitare de licență/masterat nr.
________/_____________ și ale Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte
forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și
masterat, aprobat de Senatul Universității;
(b) să monitorizeze și să asigure condițiile necesare derulării contractului de finanțare;
(c) să garanteze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarului bursei de
studii.
Art. 4. Dl/Dna ________________________________________________________ beneficiar(ă)
al/a bursei de studii, se obligă:
(a) să respecte prevederile Contractului de studii universitare de licență/masterat nr.
________/_____________ și ale Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de
sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat,
aprobat de Senatul Universității;
(b) să plătească 50% din taxa anuală de studii, dacă la finele semestrului I al anului universitar
nu a respectat, cumulativ, criteriile pentru acordarea bursei de studii, precizate la art. 13
al. (b) – pentru ciclul de licență sau (c) – pentru ciclul de masterat, din Regulamentul privind
acordarea burselor de studii.
Taxa se va plăti astfel:
- Studenții din ciclul de licență: 30% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la
data afișării listelor finale și 20% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la
data începerii semestrului II;
-

Studenții din ciclul de masterat: 25% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la
data afișării listelor finale și 25% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la
data începerii semestrului II.

Plata sumelor datorate se poate face la casieria Universității, pe adresa paginamea.rau.ro, prin
virament bancar sau depunere de numerar în contul bancar al Facultății la care studentul (a)
este înmatriculat(ă), în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară
celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru)
zecimale. Depășirea termenelor de plată a sumelor datorate, stabilite prin prezentul contract,
conduce la calculul de penalități și obligația de plată a acestora de către student(ă). Nivelul
penalităților este stabilit de Senatul Universității, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere,
pe o perioadă de maximum 90 de zile, după care, în situația neachitării sumelor restante,
studentul(a) va fi exmatriculat(ă). Plata penalităților se face la data plății debitului principal.
Art. 5. Beneficiarul bursei de studii:
(a) este de acord ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Universității, care
își rezervă dreptul de a le prelucra în scopul desfășurării activității sale.
(b) declară pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legii penale privind falsul în declarații,
că nu a beneficiat de o altă bursă finanțată de universitate, pentru o altă
specializare/program de studii, la nivelul aceluiași ciclu de studii.
V. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 6.
(a) Contractul încetează de drept la data expirării perioadei prevăzute la cap. III din prezentul
contract.
Operator de date cu caracter personal, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub nr. 32853 și 32854.

(b) Contractul nu poate fi denunțat unilateral din inițiativa beneficiarului de bursă. În cazul
încetării prezentului contract din vina exclusivă a beneficiarului, acesta se obligă să
plătească taxa anuală de studii în momentul încetării contractului.
(c) În cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor contractuale, acesta se reziliază de
drept, fără intervenția instanței de judecată.

VI. FORȚĂ MAJORĂ
Art. 7. În caz de forță majoră, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea, executarea
cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, dacă aceasta a fost constată și
comunicată potrivit legii. Prin forță majoră, părțile înțeleg un eveniment imprevizibil intervenit în
perioada derulării Contractului, independent de voința Părților, care face imposibilă executarea
obligațiilor contractuale și ale cărui consecințe sunt insurmontabile pentru partea care le invocă.
VII. LEGEA APLICABILĂ ȘI LITIGII
Art. 8. Prezentul Contract este guvernat de legislația română. Conflictele în legătură cu încheierea,
executarea, modificarea sau încetarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În
eventualitatea în care litigiile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, soluționarea acestora va fi realizată
de către instanța judecătorească competentă material la sediul Finanțatorului.
VIII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 9. Prezentul Contract poate fi modificat de către Universitatea Româno-Americană în vederea
integrării unor modificări legislative, survenite ulterior datei semnării acestuia. Orice modificare privind
clauzele contractului de acordare a bursei de studii în timpul derulării acestuia se va face prin act
adițional semnat de părțile contractante.
În concordanță cu legislația în vigoare în domeniul prelucrării datelor personale, Universitatea
Româno-Americană vă notifică faptul că este înregistrată ca operator de date cu caracter personal. În
această calitate, vă solicită consimțământul în privința dreptului de a prelucra datele dumneavoastră
personale. Temeiurile legale directe pentru aceste prelucrări sunt în conformitate cu: Art.6 alineat 1
litera b din GDPR - prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale, precum și Art.6 alineat 1
litera c din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului. VĂ RUGĂM SĂ
CITIȚI ÎNTREAGA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE implementată în cadrul Universității RomânoAmericane – disponibilă permanent la adresa web https://privacy.rau.ro.
Prin semnarea prezentului contract, subsemnatul................................................declar că
sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de către Universitate, în conformitate cu
Politica de Confidențialitate și cu orice alte obligații impuse de legislația subsecventă datei
încheierii prezentului contract.
Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi
__________________________, la sediul Universității Româno-Americane.

Finanțator,
Universitatea Româno-Americană
RECTOR,
Prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ

Beneficiar,
Student(ă)________________________________
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Anexa 3

Cerere de restituire a taxei de studii achitate

Subsemnatul(a)

_________________________________________________________________,

CNP _______________________________________, student(ă) în anul ______ învățământ cu
frecvență/ cu frecvență redusă la Facultatea _____________________________________
_________________________________ specializarea / programul de studii universitare de
masterat

______________________________________________________________________,

vă rog să-mi restituiți, prin virament bancar – în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR
în ziua anterioară celei în care am efectuat plata – suma de _____________ pe care am achitat-o
pentru taxa anuală de studii, pentru anul universitar ____________________.

Menționez că solicit aceasta întrucât în anul universitar ____________________ sunt beneficiarul
unei burse de studii acordată de Universitate.

Contul meu bancar este (cod IBAN): _________________________________________________
deschis la BRD Sucursala _____________________________

Anexez copie după extrasul de cont.

Prin semnarea prezentei cereri, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale
de către Universitate, în conformitate cu Politica de Confidențialitate și cu orice alte
obligații impuse de legislația subsecventă datei semnării prezentei cereri.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNTREAGA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE implementată în cadrul
Universității Româno-Americane – disponibilă permanent la adresa web https://privacy.rau.ro.

Data
_________________________

Semnătura
__________________________________
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EXTRAS DIN REGULAMENTUL
privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de
studii universitare de licență
SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

1 – 10 octombrie 2018 – Afișare listă studenți bursieri

25 februarie – 1 martie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii în semestrul II, însoțită
de un Dosar cu documente justificative

ANUL I
11 – 12 octombrie 2018 – Depunere contestații
13 – 14 octombrie 2018 – Soluționare contestații
15 octombrie 2018 – Afișare listă finală bursieri

2 – 6 martie 2019 – Afișare Situația îndeplinirii
criteriilor pentru acordarea burselor în semestrul II

16–19 octombrie 2018 – Completare Contract de
bursă de studii și Cerere de restituire a taxei de studii
achitate

7 – 8 martie 2019 – Depunere contestații

15–24 octombrie 2018– Restituirea taxei de studii
achitate

11 martie 2019 – Afișare listă finală bursieri

9 – 10 martie 2019 – Soluționare contestații

12 – 21 martie 2019 – Termen de plată a 30% din
taxa anuală de studii
16 martie 2019 – Termen de transmitere, în scris,
studenților, a Situației îndeplinirii criteriilor
prevăzute la art. 13 al.(b) din prezentul
Regulament, în semestrul I
10 aprilie 2019 – Termen de plată a 20% din taxa
anuală de studii
10 – 20 septembrie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii, însoțită de un Dosar cu
documente justificative

ANII

25 – 28 septembrie 2018 – Analiza Fișelor de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii

25 februarie – 1 martie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii în semestrul II însoțită
de un Dosar cu documente justificative

II – III / IV

28 septembrie – 1 octombrie 2018 – Afișare Situația
îndeplinirii criteriilor pentru acordarea burselor în anul
universitar

2 – 6 martie 2019 – Afișare Situația îndeplinirii
criteriilor pentru acordarea burselor în semestrul II

2 – 3 octombrie 2018 – Depunere contestații

7 – 8 martie 2019 – Depunere contestații

4 – 5 octombrie 2018 – Soluționare contestații

9 – 10 martie 2019 – Soluționare contestații

6 octombrie 2018 – Afișare listă finală bursieri

11 martie 2019 – Afișare listă finală bursieri

7 – 12 octombrie 2018 – Completare Contract de bursă
de studii

12 – 21 martie 2019 – Termen de plată a 30% din
taxa anuală de studii

20 octombrie 2018 – Termen de transmitere, în scris,
studenților, a Situației îndeplinirii de către aceștia a
criteriilor prevăzute la art. 6 al.(b) din prezentul
Regulament, în anul universitar anterior.

16 martie 2019 – Termen de transmitere, în scris,
studenților, a Situației îndeplinirii criteriilor
prevăzute la art. 13 al.(b) din prezentul
Regulament, în semestrul I
10 aprilie 2019 – Termen de plată a 20% din taxa
anuală de studii
10 – 20 septembrie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii, însoțită de un Dosar cu
documente justificative

EXTRAS DIN REGULAMENTUL
privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de
studii universitare de masterat

ANUL I

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

1 – 10 octombrie 2018 – Afișare listă studenți
bursieri

25 februarie – 1 martie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii în semestrul II, însoțită de
un Dosar cu documente justificative

11 – 12 octombrie 2018 – Depunere contestații
13 – 14 octombrie 2018 – Soluționare contestații

2 – 6 martie 2019 – Afișare Situația îndeplinirii
criteriilor pentru acordarea burselor în semestrul II

15 octombrie – Afișare listă finală bursieri
7 – 8 martie 2019 – Depunere contestații
15 – 19 octombrie 2018 – Completare Contract de
bursă de studii și Cerere de restituire a taxei de studii
achitate

9 – 10 martie 2019 – Soluționare contestații
11 martie 2019 – Afișare listă finală bursieri

15–24 octombrie 2018– Restituirea taxei de studii
achitate

12 – 21 martie 2019 – Termen de plată a 25% din
taxa anuală de studii
16 martie 2019 – Termen de transmitere, în scris,
studenților, a Situației îndeplinirii criteriilor prevăzute
la art. 13 al.(c) din prezentul Regulament, în
semestrul I.
10 aprilie 2019 – Termen de plată a 25% din taxa
anuală de studii
10 – 20 septembrie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii, însoțită de un Dosar cu
documente justificative

ANUL II

25 – 28 septembrie 2018 – Analiza Fișelor de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii

25 februarie – 1 martie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii în semestrul II însoțită de
un Dosar cu documente justificative

28 septembrie – 1 octombrie 2018 – Afișare
Situația îndeplinirii criteriilor pentru acordarea
burselor în anul universitar.

2 – 6 martie 2019 – Afișare Situația îndeplinirii
criteriilor pentru acordarea burselor în semestrul II

2 – 3 octombrie 2018 – Depunere contestații

7 – 8 martie 2019 – Depunere contestații

4 – 5 octombrie 2018 – Soluționare contestații

9 – 10 martie 2019 – Soluționare contestații

6 octombrie 2018 – Afișare listă finală bursieri

11 martie 2019 – Afișare listă finală bursieri

7 – 12 octombrie 2018 – Completare Contract de
bursă de studii

12 – 21 martie 2019 – Termen de plată a 25% din
taxa anuală de studii

20 octombrie 2018 – Termen de transmitere, în
scris, studenților, a Situației îndeplinirii criteriilor
prevăzute la art. 6 al.(d) din prezentul Regulament, în
anul universitar anterior.

16 martie 2019 – Termen de transmitere, în scris,
studenților, a Situației îndeplinirii criteriilor prevăzute
la art. 13 al.(c) din prezentul Regulament, în
semestrul I.
10 aprilie 2019 – Termen de plată a 25% din taxa
anuală de studii
10 – 20 septembrie 2019 – Depunere Fișă de
autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru
acordarea bursei de studii, însoțită de un Dosar cu
documente justificative

