
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Seria. CB Nr…. / ………………… 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. Fundatia “TOFLEA” cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.167, Cam.21, 

sect.1, Cod de Inregistrare Fiscala nr. 16525430, reprezentata de       d-na. Milva 

Iliescu-Ivanus, in calitate de SPONSOR, pe de o parte. 

 

1.2. ………………………, domiciliat/a in…………………………………………, 

posesor al CI seria…. nr………….. avand CNP………………………………..  

in calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte, 

 

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor 

clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Sponsorul se obliga sa acorde o suma lunara cuprinsa intre 200-300 lei in functie 

de media obtinuta de Beneficiar in semestrul/anul anterior, conform grilei 

cuprinsa in Anexa 1, ce face parte integranta din prezentul contract.  

 

2.2 Bursa acordata de Sponsor are ca scop acoperirea partiala sau integrala, dupa caz, 

a cheltuielilor de scolarizare, precum si a altor activitati scolare ale 

Beneficiarului. 

 

2.3 Suma va fi achitata in contul nr…………………………………………… 

deschis pe numele Beneficiarului. 

 

III. CONDITIILE DE ACORDARE A BURSEI 

 

3.1. Pentru a putea beneficia de sposorizare, elevul/ studentul trebuie sa indeplineasca 

concomitent/cumulativ urmatoarele conditii: 

 

Conditii pentru acordarea burselor la liceu:  

o nota 10 la purtare 

o minim media 7,00 la sfarsitul semestrului 

o maxim 5 absente nemotivate/semestru 

o  nici o corigenta 

Conditii pentru acordarea burselor la facultate: 

o maxim  2 restante/semestru si nu mai mult de 2 restante la sfarsit de an 

scolar 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

 

4.1. Beneficiarul va avea urmatoarele obligatii: 

a) sa prezinte toate actele mentionate in Anexa 1, care face parte integrala din prezentul 

contract; 

b) sa transmita documentele in termenul precizat in Anexa 1. Nu se fac exceptii. 

c) Elevul/ Studentul trebuie sa transmita catre Fundatia Toflea, la finalul fiecarui 

semestru scolar, in termen de 5 zile de la inceperea semestrului urmator, adeverinta cu 

media scolara obtinuta in semestrul anterior si cu numarul de absente nemotivate; 

d) sa aiba un comportament social care sa reflecte valorile Fundatiei Toflea; 

e) in cazul modificarii datelor personale, elevul/studentul este obligat sa le transmita 

catre Fundatia Toflea in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbarii. 

        

4.2. Nerespectarea/ neindeplinirea oricarui criteriu mentionat mai sus, precum si 

interuperea studiilor si/sau exmatricularea elevului/ studentului duc la neacordarea 

bursei de studiu. 

 

4.3. Cei care nu respecta cerintele de mai sus, nu mai primesc bursa in semestrul II si 

au posibilitatea de a-si mari media/ lua examenele in vara/toamna pentru a beneficia de 

bursa in anul scolar urmator. 

 

 

V. DURATA CONTRACTULUI 

5.1. Sponsorizarea se acorda pentru o perioada de 8 luni incepand cu luna octombrie 

2019, pana in luna mai  2020 inclusiv. 

5.2. Plata se va face in contul Beneficiarului, in functie de disponibilitatile banesti ale 

sponsorului precum si in functie de intelegerea partilor.  

 

VI. INCETAREA CONTRACTULUI 

6.1.   Prezentul contract inceteaza de plin drept fara a mai fi necesara interventia 

instantei judecatoresti, in cazul in care una din partile contractante: 

 

a) nu isi executa una din obligatiile prevazute de prezentul contract; 

 

b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de 

faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

 

c) rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja 

scadente intre partile contractante. 

 

 

VII. ALTE CLAUZE 

7.1.    Sponsorul va retrage sau dupa caz va reduce suma de bani primita de Beneficiar, 

in cazul in care aceasta din urma nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin prezentul 

contract sau utilizeaza suma de bani primita pentru alte scopuri decat educatia si 



 

 

formarea profesionala. 

 

7.2. Studentii pot fi in paralel si angajati, angajarea  nu influenteaza acordarea bursei 

 

 

VIII. LITIGII 

8.1.    Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi 

solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil vor fi solutionate de 

instantele de judecata competente. 
 

8.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre 

partile contractante. 

 

Prezentul contract de sponsorizare a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare. 

 

 

SPONSOR                                                                                             BENEFICIAR                                                                      

Fundatia Toflea prin Presedinte                                                        (semnatura bursier)    

Milva Iliescu - Ivanus                                                       ……………………………… 

                                                                                    

                    (semnatura parinti, in cazul bursierului minor) 

                                                                                                      
                                                                                                 ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXA 1 
 

Conditii de acordare a burselor de studiu 
 

Programul de burse al Fundatiei Toflea are ca scop sustinerea elevilor si studentilor 

proveniti din comunitatea roma din  Toflea, precum si din alte comunitati din Comuna 

Brahasesti,  in vederea continuarii studiilor si prevenirii abandonului scolar, cu scopul 

final de a asigura acestor tineri sansa integrarii  in societatea romaneasca si pe piata 

fortei de munca. 

 
Perioada de inscriere:  
 
PENTRU ELEVI 
- 10-27 septembrie 2019: incarcare documente online. Modelul de contract se 

descarca de pe www.fundatiatoflea.ro, se completeaza cu datele personale, se 

semneaza si se incarca in platforma de burse. 

 

- 30 septembrie-04 octombrie 2019:  perioada de evaluare a cererilor de burse; 

 

-11 octombrie 2019: informarea bursierilor pe adresa de mail, privind aplicatia pentru 

obtinerea bursei scolare; 

 

- sfarsitul lunii octombrie 2019: plata primei burse din anul scolar 2019-2020. 

 

 
PENTRU STUDENTI 
- 30 septembrie-15 octombrie 2019: incarcare documente online. Modelul de contract 

se descarca de pe www.fundatiatoflea.ro se completeaza cu datele personale, se 

semneaza si se incarca in platforma de burse. 

 

- 16 -21 octombrie 2019: perioada de evaluare a cererilor de burse;   

- 22 octombrie 2019: informarea bursierilor pe adresa de mail, privind aplicatia pentru 

obtinerea bursei scolare; 

 

- sfaristul lunii octombrie 2019: plata primei burse din anul scolar 2019-2020. 

 

Perioada depuneri cereri pentru taxa de scolarizare: 30 septembrie-15 octombrie 2019. 

 

 

 

 



 

 

Conditii generale de acordare a bursei de studiu 
 

- Viitorii bursieri sa faca parte din comunitatea roma din Toflea sau din alte 

comunitati din comuna Brahasesti; 

- Pentru comunitatea roma se acorda un numar de maxim 300 de burse/ an 

scolar; 

- Pentru alte comunitati se acorda un numar de maxim 50 de burse/ an scolar, in 

ordinea descrescatoare a mediilor din anul scolar anterior; 

- Depunerea dosarului complet, in intervalul stabilit. Lista cu documentele 

necesare inscrierii se regasesc pe www.fundatiatoflea.ro ; 

- Bursierii sa urmeze cursurile invatamantului de Stat sau particular, pe 

teritoriul Romaniei; 

- Bursele se acorda pentru elevi, incepand cu clasa a IX-a; 

- Bursierii nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (fac 

exceptie bursele de merit oferite de unitatile de invatamant); 

- Bursele se acorda lunar, in intervalul octombrie 2019- mai 2020. 

 
Conditii pentru acordarea burselor la liceu:  

- nota 10 la purtare 

- minim nota 7,00 la sfarsitul semestrului 

- nu mai mult de 5 absente nemotivate/semestru 

-  nici o corigenta 

Conditii pentru acordarea burselor la facultate: 
- maxim  2 restante/semestru si nu mai mult de 2 restante la sfarsit de an scolar  

 
Valoarea bursei acordate, in functie de media anului de studiu anterior: 

 

Liceu 

- Medie mai mica de 7,99: 200 ron 

- Medie intre 8,00-9,49: 250 ron 

- Medie mai mare de 9,50: 300 ron 

Facultate 

- La locurile de la buget : 300 ron/luna 

- La locurile cu taxa: 200 ron+ taxa scolarizare* 

 



 

 

* Taxa de scolarizare este asigurata de Fundatia Toflea pentru elevii si 

studentii apartinand comunitatii rome din Toflea, numai pentru studentii care 

au maxim o restanta.  

*Cei care apartin comunitatii rome din Toflea si sunt inscrisi la 

Liceu/Facultate cu invatamant la distanta/frecventa redusa, primesc doar taxa 

de scolarizare. 

Mentiuni: 

1. Nerespectarea/ neindeplinirea  oricarui criteriu mentionat mai sus, precum 

si interuperea studiilor sau exmatricularea elevului/ studentului duc la 

neacordarea bursei de studiu. 

 

2. Cei care nu respecta cerintele de mai sus, nu mai primesc bursa in 

semestrul II si au posibilitatea de a-si mari notele/ lua examenele in 

vara/toamna pentru a beneficia de bursa in anul scolar urmator. 

 

3. Fiecare bursier are obligatia sa participe la evenimentele desfasurate de 

catre Fundatia Toflea, cand acesta este solicitat.  

 

4. Studentii pot fi in paralel si angajati- angajarea  nu influenteaza acordarea 

bursei. 

 

 
 
 
 
 

 

SPONSOR                                                                                  BENEFICIAR 

(semnatura bursier) 

 

Fundatia Toflea                                      .................................................. 

Reprezentant Legal     

Presedinte,    (semnatura parinti, in cazul bursierului minor)

  

Milva Iliescu-Ivanus                                                   ………………………………… 

 
 
 


