Contract
Încheiat astăzi,
între Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI), în
calitate de ofertant, reprezentat de Sabina Dana Diaconu, Coordonator al Departamentului
SCOPE, Bianca Ichim, Coordonator al Departamentului SCORE şi Loredana Mariana
Curecheriu, Preşedinte SSMI, pe de o parte şi
,
student al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T.
Popa” Iaşi, în calitate de beneficiar, pe de altă parte.
Beneficiarul se angajează să respecte următoarele condiţii:
- să prezinte toate actele solicitate de ofertant pentru realizarea dosarului de bursă corect
completate, până la data limită fixată de acesta
- să completeze în baza de date electronică IFMSA Formularul de Aplicare pentru
mobilitate (Application Form), precum şi Cardul de Confirmare (Card of
Confirmation) după primirea Cardului de Acceptare (Card of Acceptance)
- să achite echivalentul în lei la cursul zilei a sumei de ........ euro reprezentând taxa
percepută de ofertant pentru ţara în care beneficiarul a obţinut bursa, până la data de 1
februarie 2016 în contul în lei al Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi, cod fiscal
8740489, cu cod IBAN RO84RNCB0178011166540001 deschis la banca BCR
sucursala “Al. I. Cuza” Iaşi
- In ziua in care studentul acceptă si semnează contractul SSMI pentru una din burse, va
depune o taxa de 15 euro (echivalentul in RON la cursul BNR din ziua depunerii sau
in EURO) ca garanție că va respecta termenele limită stabilite pentru indeplinirea
tuturor formaliăților atașate procesului de obtinere a bursei SSMI. La predarea banilor
catre Coordonatorul Departamentului de Relatii Externe se va completa un proces
verbal.
Aceasta taxa va fi returnata in momentul in care studentul trimite Card of
Confirmation, daca a indeplinit urmatoarele conditii:
1. A respectat toate termenele limita stabilite de comun acord cu Coordonatorul
Departamentului de Relatii Externe cu cel putin 14 zile inainte
2.A completat on-line documentele necesare bursei obtinute, in timp de 1 luna de la
primirea acesteia.
3.A avut minim 7 zile de activitate ca persoana de contact, valide a fi luate in
considerare in anul universitar in care studentul primeste bursa
4. A completat la timp Card of Confirmation
Banii vor fi returnati in forma in care au fost predati (RON sau Euro) catre
Coordonatorul Departamentului de Relatii Externe.
- in cazul în care studentul nu mai poate beneficia de bursa obţinută trebuie să aducă
această informaţie la cunoştinţa Coordonatorului Departamentului Relaţii Externe cât mai
curând posibil. Bursa va fi oferită conform clasamentului iniţial studenţilor care nu au
primit bursă în sesiunea/-ile precedentă/-e din acelaşi an universitar. Dacă a fost epuizat
clasamentul, studentul are obligatia sa isi gaseasca un inlocuitor, pentru a-i fi returnata

taxa aferenta bursei. In caz contrar, nu isi va primi taxa inapoi si bursa va fi scoasa la
concurs. Studentul care va obţine bursa va returna taxa corespunzătoare bursei studentului
care renunţă la bursă şi va aduce documentele necesare substituirii bursei conform
cerinţelor Coordonatorului Departamentului de Relaţii Externe în 2 săptămâni de la
obţinerea bursei.
- în caz ul în ca re b ursa nu e ste subst it uit ă, punctajul SSMI al beneficiarului va
fi pierdut pentru anul in curs
- să completeze Formularul de Evaluare (Evaluation Form), din contul personal de pe
www.ifmsa.net/www.ifmsa.org
- să pună la dispoziţia ofertantului imagini, suport media şi informaţii cu privire la
experienţa bursei, odată întors din ţara de destinaţie şi să participe la prezentările
burselor organizate de ofertant la cererea acestuia
- să nu aducă nicio daună de imagine atât SSMI, cât şi FASMR şi IFMSA, caz în care
nu va mai putea candida pentru o bursă SSMI
Ofertantul se obligă la următoarele:
- să asigure intermedierea obţinerii bursei de către beneficiar prin preluarea actelor
pentru constituirea dosarului de bursă, prin verificarea şi corectarea datelor în baza de
date electronică IFMSA a Formularului de Aplicare (Application Form) şi a Cardului
de Confirmare (Card of Confirmation)
- să informeze în cel mai scurt timp beneficiarul de orice documente adiţionale necesare
pentru ca beneficiarul să fie acceptat în ţara respectivă
În cazul nerespectării acestor condiţii, ofertantul se obligă să returneze taxa percepută
de la beneficiar în termen de un an de la data semnării prezentului contract, beneficiarul
având posibilitatea de a-si păstra punctajul obtinut în urma concursului de dosare si în
cazul depunerii ulterioare a unui dosar pentru o bursă SSMI.
Ofertantul nu îşi asumă responsabilitatea pentru plasarea studentului într-unul dintre
centrele universitare precizate de către beneficiar în Formularul de Aplicare.
In cazul neparticipării studentului la bursă din motive ce nu ţin de ofertant sau de
beneficiar, studentul îşi va păstra punctajul obţinut în urma concursului de dosare.
Acest contract s-a încheiat astăzi, în 2 exemplare cu valoare de original conţinând
fiecare câte 2 pagini.
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