
REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSEI VALORILOR REGINA MARIA  

Art. 1 

Centrul Medical Unirea SRL, parte a Retelei de Sanatate REGINA MARIA acorda, potrivit Legii, burse  

denumite “Bursa/ele valorilor REGINA MARIA ” cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 2 

(1) In vederea acordarii bursei, se vor avea in vedere urmatoarele criterii de eligibilitate: 

a) Media de absolvire a anilor precedenti 20% 

b) Activitati extracuriculare si implicarea in proiecte sociale umanitare (conform CV). Documente 

justificative (ex. diploma de participare, certificat de participare) vor fi solicitate in caz de 

selectie. 30% 

a) Eseu - Manifesto personal al candidatilor, prin care demonstreaza care e viziunea lor despre felul in 

care isi pot indeplini misiunea de medic in Romania. Eseul trebuie sa fie credo-ul studentilor la 

terminarea facultatii si raspunda la intrebarea “Cum crezi ca inteligenta artificiala/ tehnologiile 

digitale vor contribui la dezvoltarea medicinei si care sunt specialitatile asupra carora crezi ca vor 

avea un impact semnificativ?” 

Eseul ar trebui sa aiba maxim 1 pagina A4, cu un minim de 2500 si un maxim de 3.000 de caractere. 

50% 

In plus, studentii trebuie sa fie fara credite restante din anii anteriori de studiu si integralisti la finalul 

fiecarei sesiuni pentru care se calculeaza bursa, sa aiba o buna reputatie. 

De asemenea, studentii trebuie sa faca dovada participarii la cursuri/seminarii/practica (cel putin 70%). 

In cazul in care dupa acordarea bursei, unul dintre criteriile de mai sus nu mai este indeplinit, CMU, prin 

decizie motivata poate dispune suspendarea sau chiar incetarea acordarii bursei. 

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a oricarui tip de burse: sexul, varsta, religia, rasa, 

nationalitatea, orientarea sexuala, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, 

apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conforma legislatiei europeana in vigoare, 

numarul de ani petrecuti in alt institut de invatamant, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul 

la burse din alte surse. 

(3) In vederea acordarii bursei, studentul trebuie sa incheie un contract cu CMU, avand model in 

Anexa 1 a prezentului Regulament. 

Art. 3 

Anunturile pentru depunerea cererilor si documentelor justificative in vederea obtinerii burselor vor fi 

publicate pe site-ul reginamaria.ro, pe site-ul facultatii sau/si pe platforma interna de comunicare a 

Universitatii cu studentii, la avizierul fiecarei facultati, cu minim 20 zile calendaristice inainte de data 

limita pentru depunerea acestora.  

 

METODOLOGIA ACORDARII BURSELOR STUDENTESTI 

Art. 4 



(1) Anunturile pentru depunerea cererilor si documentelor justificative in vederea obtinerii burselor 

vor fi publicate pe site-ul reginamaria.ro, site-ul sau/si pe platforma interna de comunicare a 

Universitatii cu studentii si la avizierul fiecarei facultati cu minimum 20 zile calendaristice inainte de data 

limita pentru depunerea acestora. 

(2) Pentru obtinerea bursei, studentii trebuie sa completeze formularul de inscriere pus la dispozitie 

pe pagina https://www.reginamaria.ro/bursa-valorilor-regina-maria si sa anexeze documentele din care 

sa rezulte indeplinirea criteriilor de eligibilitate, precum si Eseul mai sus mentionat.  

(3) In termen de maxim 5  zile lucratoare de la momentul comunicarii tuturor inscrisurilor, o comisie 

a CMU va stabili care sunt studentii castigatori ai bursei. 

(4) Dupa validarea de catre Regina Maria a castigatorului si comunicarea rezultatelor cu 

Universitatea, rezultatele se vor afisa pe pe site-ul reginamaria.ro, site-ul sau/si pe platforma interna de 

comunicare a Universitatii cu studentii si la avizierul fiecarei facultati. 

(5) Persoanele nemultumite sunt indrituite sa depuna constestatie la rezultatul validarii, in termen 

de 3 zile lucratoare (termen de decadere) de la data afisarii. Contestatia va fi depusa la secretariatul 

facultatii de profil si pe email la bursavalorilor@reginamaria.ro. Contestatia se va solutiona in termen de 

3 de zile lucratoare, decizia CMU fiind definitiva.  

(6)  Rezultatele finale in urma contestatiilor vor fi publicate pe pe site-ul reginamaria.ro, site-ul 

sau/si pe platforma interna de comunicare a Universitatii cu studentii si la avizierul fiecarei facultati. 

Art. 5 

Bursele se acorda doar studentilor din anul 5 si 6, cate o bursa pentru fiecare an, in functie de oras. 

In Cluj 

a. 1 bursa anul V, 1 bursa anul VI. Cuantumul total al bursei este de 3.500 €, repartizati in transe 

aferente lunilor de studiu pana la finalizarea anului universitar. Totalul burselor este 7.000 €. Aceste 

burse se vor acorda exclusiv studentilor din cadrul Facultatii de Medicina 

b. 2 burse anul III – 2000 Eur / absolvent) Cuantumul bursei este de 2000 repartizati in transe 

aferente lunilor de studiu pana la finalizarea anului universitar. Totalul burselor este 4.000 €. Aceste 

burse se vor acorda exclusiv studentilor din cadrul specializarii Asistenţi medicali generalişti. 

Bursa nu se poate acorda dupa finalizarea/suspendarea/intreruperea studiilor.  

In Iasi In Iasi - 1 bursa anul V, 1 bursa anul VI. Cuantumul total al bursei este de 3.000 €, repartizati in 10 

transe. Totalul burselor este 6.000 €. Aceste burse se vor acorda exclusiv studentilor din cadrul Facultatii 

de Medicina 

 Bursa nu se poate acorda dupa finalizarea/suspendarea/intreruperea studiilor. 

In Targu Mures - 1 bursa anul V, 1 bursa anul VI. Cuantumul total al bursei este de 3.000 €, repartizati in 

transe aferente lunilor de studiu pana la finalizarea anului universitar. Totalul burselor este 6.000 €. 

Aceste burse se vor acorda exclusiv studentilor din cadrul Facultatii de Medicina. 

Bursa nu se poate acorda dupa finalizarea/suspendarea/intreruperea studiilor. 

https://www.reginamaria.ro/bursa-valorilor-regina-maria
mailto:bursavalorilor@reginamaria.ro


In Craiova - 1 bursa anul VI. Cuantumul total al bursei este de 3.000 €, repartizati in 10 transe. 

Bursa nu se poate acorda dupa finalizarea/suspendarea/intreruperea studiilor. 

In Constanta - 1 bursa anul VI. Cuantumul total al bursei este de 3.000 €, repartizati in 10 transe.  

Bursa nu se poate acorda dupa finalizarea/suspendarea/intreruperea studiilor. 

DISPOZITII FINALE 

Art. 6 

(1) Prezentarea unor documente doveditoare false, in scopul obtinerii burselor, atrage dupa sine 

anularea acordarii bursei si sesizarea organelor de cercetare penala. 

(2)  In situatia in care studentul(a) bursier se retrage de la cursuri in timpul anului universitar din 

motive imputabile lui, acesta este obligat la restituirea contravalorii bursei incasate. 

Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile din actele normative care reglementeaza 

acordarea burselor. 

 

Centrul Medical Unirea S.R.L. 



 

ANEXA 1 

CONTRACT 

NR. ________/_______2020 

 

 

CAPITOLUL I: Părţile contractului 

Art. 1 

Prezentul contract se încheie între: 

1. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., cu sediul in Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, sector 1, Bucuresti, 

inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15930/1991, cod unic de inregistrare RO 5919324, 

cont bancar RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, 

reprezentata prin Fady Chreih, in calitate de Director General, in calitate de Donator, 

 

2.Domnul ____________________domiciliat in __________________, posesor CI seria ___________nr. 

_______________, emisa de _______________, la data de _______________, CNP________________. 

 

CAPITOLUL II: Obiectul contractului 

Art. 2 

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse private în condiţiile Legii nr. 376/2004 şi 

ale instrucţiunilor de aplicare a acesteia si cu aplicarea prevederilor Codului Civil. 

Suma totala ce urmeaza a fi acordata cursantului este de …., achitata in transe, conform graficului agreat 

in valoare de …., urmand a fi achitata incepand cu data de _______________. 

CAPITOLUL III: Termenul contractului 

Art. 3 

Prezentul contract se încheie pentru un termen de ___ luni, începând cu data prezentului contract. 

CAPITOLUL IV: Obligaţiile părţilor 

Art. 4 

Centrul Medical Unirea SRL se obligă să asigure finanţarea bursei în cuantum de …..echivalent in lei pe o 

perioadă de  luni, începând cu luna ________________ anul ________________. 

Art. 5 

Beneficiarul se obligă să îndeplinească următoarele obligaţii: 

a) cu privire la studii: sa se prezinte la cursuri si la verificari/examene (obligatie de rezultat) si sa obtina 

calificative maxime (obligatie de diligenta)/obtina calificativul admis (obligatie de rezultat); 

b) să restituie în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract şi a angajamentului 

asumat, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, pentru neexecutare totală sau 

parţială a obligaţiilor. 

c) să prezinte prezentul contract spre avizare unităţii sau instituţiei de învăţământ la care studiază. 

Prin incheierea prezentului contract, studentul declara ca a cesionat pe durata maxima prevazuta de 

Lege si in masura maxima permisa de Lege toate drepturile patrimoniale de autor privind operele pe 

care acesta le-ar putea crea in vederea acordarii acestei burse pentru Centrul Medical Unirea SRL. 

Prezenta cesiune este considerata a fi integral achitata in conditiile respectarii obligatiilor partilor. 

 

http://idrept.ro/00077443.htm


CAPITOLUL V: Clauza de confidenţialitate 

Art. 6. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terţe părţi, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

În scopul executării prezentului contract, Părtile vor transmite una celeilalte date, idei și soluții 

identificate. Părtile înțeleg că toate informațiile transmise sunt confidențiale, iar folosirea și stocarea lor 

vor fi protejate de Părtile împotrivă divulgării, furtului sau pierderii și nu vor fi folosite în alte scopuri 

decât cele cărora le sunt destinate prin prezentul contract.  

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract, numai dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă;  

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire;  

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

CAPITOLUL VI: Forța majoră 

Art. 7. Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în 

mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 

dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare se datorează unui caz de forţă majoră. 

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parţială a 

obligaţiilor lor asumate în baza acestui contract. Partea care invocă imposibilitatea de a-şi realiza 

obligaţiile datorită evenimentului de forţă majoră sau cazului fortuit va notifica cealaltă parte în termen 

de maxim 5 (cinci) zile calendaristice, furnizând documente justificative în acest sens. 

Forţa majoră/cazul fortuit nu exonorează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract până la apariţia evenimentului.  

Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia 

Dacă evenimentul de forţă majoră sau caz fortuit si/sau consecinţele acestora durează mai mult de 30 

zile, partea poate denunţa prezentul contract prin simpla notificare scrisă adresată celeilalte părţi. 

 

CAPITOLUL VII: Încetarea contractului 

Art. 8. Prezentul contract înceteaza: 

a) prin implinirea integrală a obiectului contractului; 

b) prin acordul scris al părţilor exprimat în act adiţional semnat de ambele părţi. 



c) prin rezolutiune în cazul în care una din părți își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a 

fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va 

duce la rezolutiunea prezentului contract;  

d) In caz de imposibilitate de executare, in conditiile fortei majore 

Încetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor nascute între 

părțile contractante anterior intervenirii cauzei de incetare. 

Prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea 

acestuia. 

 

CAPITOLUL VIII:  Legea aplicabilă și soluționarea diferendelor 

Art. 9 Prezentul contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile romane.  

Părţile vor încerca să soluţioneze orice dispută legată de încheierea sau executarea Contractului în mod 

amiabil, prin acordul lor, fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În cazul în care părţile nu vor putea 

conveni asupra unei soluţii amiabile în termen de 30 de zile de la apariţia disputei, litigiile privind 

interpretarea sau executarea Contractului se vor deferi spre soluţionare instanţei judecatoresti 

competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare.  

 

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale  

Art. 10 Orice modificări ale prezentului Contract se vor face numai cu acordul scris al ambelor părţi, 

concretizat într-un act aditional.  

În cazul în care orice dispoziţie a acestui Contract se va constata de către instanţă că este invalidă sau 

ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi, toate celelalte dispoziţii ale acestui contract vor rămâne pe 

deplin în vigoare şi vor produce efecte.  

Prezentul contract reprezintă întregul acord dintre părţi cu privire clauzele contractuale şi înlocuieste 

orice înţelegere anterioară dintre părţi în legătură cu acestea. 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

O parte poate renunta in orice moment la orice drept din prezentul contract doar daca respectiva 

renuntare este prevazuta in mod expres intr-un document scris, ce este semnat in mod valabil de catre 

sau in numele partii care renunta la respectivul drept. Nicio renuntare de catre oricare dintre parti la 

orice drept din prezentul contract, in una sau mai multe ocazii, nu va fi considerata sau interpretata ca 

fiind o renuntare la acelasi drept sau la orice alt drept din prezentul contract in orice alta ocazie viitoare, 

nefiind constituita o practica a partilor in acest sens. 

 

Prezentul contract se încheie în 4 exemplare, unul pentru Centrul Medical Unirea SRL, unul pentru 

beneficiarul bursei, unul pentru instituţia sau unitatea de învăţământ unde acesta din urmă studiază şi 

unul pentru organul fiscal care efectuează deducerea fiscală. 

 

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL       CURSANT 

FADY CHREIH/ DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 



 

 

ANGAJAMENT 
 

Anexă la Contractul nr. ........../................: 
 
 
Domnul ____________________domiciliat in __________________, posesor CI 
seria ___________nr. _______________, emisa de _______________, la data de 
_______________, CNP________________. 
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 menţionat, indexate 
cu indicele de inflaţie, 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, 
...................... 
 

 


