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REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME

DE SPRIJIN MATERIAL

Art. 1 Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor pentru studenţii
înmatriculaţi la Universitatea „Ovidius” din Constanţa la ciclurile de studiu licenţă şi
masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, se face în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu prezentul regulament.

Art. 2 Lista actelor normative care fundamentează prezentul regulament:
• Legea educaţiei naţionale nr 1/2011;
• Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor pentru merit olimpic
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale;
• Ordin MECTS nr. 3890/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
• Contractul instituţional al Universităţii „Ovidius” din Constanţa încheiat cu
MECTS.

Art. 3 Prezentul regulament priveşte bursele acordate de Universitatea ”Ovidius” din
Constanţa din fondurile alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului prin Contractul instituţional, precum şi din fondurile proprii.

Art. 4 (1) Fondurile pentru acordarea burselor se constituie din:
• alocaţia bugetară a MECTS, repartizată, prin Contractul instituţional,
instituţiilor de învăţământ superior de stat proporţional cu numărul de studenţi
de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii;
• fonduri proprii ale Universităţii;
• fonduri atribuite de către agenţi economici, asociaţii nonguvernamentale,
fundaţii sau prin legate testamentare;
• surse financiare suplimentare procurate şi/sau destinate Universităţii
„Ovidius” din Constanţa în acest scop.

(2) În conformitate cu art. 223 alin. 11 din Legea nr. 1/2011, Universitatea ”Ovidius”
din Constanţa poate suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.
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Art. 5 (1) Studenţii de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de
zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă pot primi, în conformitate cu prevederile art.
223 alin. 10 din Legea nr. 1/2011, următoarele categorii de burse:

• burse de performanţă
• burse de merit
• burse sociale de studiu.

(2) Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând
cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
(3) Statul român acordă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de burse pentru
şcolarizarea studenţilor străini.
(4) Studenţii din Republica Moldova şi Ucraina, precum şi studenţii de origine
română bursieri ai Statului Roman beneficiază de burse acordate dintr-un fond special
destinat acestui scop, alocat de la bugetul statului. Cuantumul acestor burse se
stabileşte de MECTS.
(5) Studenţii Universităţii „Ovidius” din Constanţa pot beneficia de burse private pe
bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice, în condiţiile Legii nr.
376/2004 privind bursele private, precum şi de credite acordate de bănci, fără a afecta
drepturile acestora de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului.
Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale student-agent economic,
student-bancă revine fiecărui student care a încheiat acest contract.

Art. 6 Fondul de burse alocat prin Contractul instituţional de către MECTS
Universităţii ”Ovidius” din Constanţa este repartizat pe facultăţi proporţional cu
numărul de studenţi bugetaţi.

Art. 7 (1) În baza prezentului regulament, fiecare facultate va întocmi un regulament
propriu în care va arăta criteriile specifice de acordare a burselor.
(2) Regulamentul elaborat conform alin.1 se va aproba de către Consiliul facultăţii şi
va fi făcut public prin afişare la avizier.

Art. 8 Din fondul total de burse alocat de MECTS prin contractul instituţional,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa atribuie:

• 80% pentru ciclul de studii universitare de licenţă;
• 20 % pentru  ciclul de studii universitare de masterat.

Art. 9 (1) Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de
Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate.
(2) Comisia va fi alcătuită din rector, prorectorul cu Imagine, comunicare şi probleme
sociale studenţeşti, director economic, şef serviciu juridic, secretar şef universitate şi
un reprezentant al studenţilor.

Art. 10 (1) Universitatea „Ovidius” din Constanţa acordă burse semestriale pe baza
performanţelor profesionale sau pe baza criteriilor sociale.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor de la bugetul de stat: vârsta, sexul,
religia, rasă, apartenenţă politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la
organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de
ani petrecuţi în altă instituţie de învăţământ superior, accesul la burse din alte surse
sau studiile efectuate în străinătate.
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Art. 11 (1) Pot beneficia de burse doar studenţii care au efectuat integral activităţile
didactice din planul de învăţământ.
(2) Bursele de merit şi bursele de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului
universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau
absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.
(3) Bursele se atribuie semestrial.
(4) Bursele nu se atribuie studenţilor pe perioada în care aceştia sunt plecaţi în
străinătate, dacă motivul plecării nu este de natură academică.
(5) Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor, dacă studenţii bursieri sunt orfani de
ambii părinţi, dacă provin din case de copii sau din plasament familial, ori sunt
bolnavi T.B.C. şi se află în evidenţa unităţilor medicale, suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular acut.

Art. 12 Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe
universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor
profesională sau în activităţi culturale şi sportive.

Art. 13 Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din  familii defavorizate,
precum şi celor instituţionalizaţi, conform legii.

Art. 14 Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performantă
sau de merit.

Art. 15 (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de
învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la
una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă
să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la
specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
(2) Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu la forma de
învăţământ cu frecvenţă pot beneficia de bursa de performanţă, de merit sau de bursa
socială numai la unul dintre aceste programe, cu condiţia ca numărul total al anilor în
care beneficiază de bursa să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi în
programul respectiv.

Art. 16 Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau masterat care urmează un nou program
de studii pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care
beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de
şcolarizare în programul respectiv.

Art. 17 Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii sau
la altă facultate, precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau
performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor, a
proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite, dacă îndeplinesc condiţiile de
şcolarizare pentru a primi bursa prevăzută în prezentul regulament.
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Art. 18 (1) Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de merit
începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi, cu
îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor.
(2) Responsabilitatea acordării burselor în condiţiile alin. 1 revine Comisiei de
acordare a burselor de la nivelul facultăţii.

Art. 19 Studenţii români sportivi de performanţă, componenţi ai unor formaţii
artistice, studenţi care beneficiază de burse de studiu în străinătate şi care au aprobare
pentru prelungirea sesiunii de examene, pot beneficia de burse dacă în decurs de 60 de
zile de la începerea semestrului întrunesc condiţiile necesare.

Art. 20 (1) Studenţii aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare nu pot primi bursă în
anul pe care îl repetă.
(2) Studenţii bursieri care, din motive medicale, au primit prelungire de şcolarizare
pot primi bursa socială de studiu, bursa de merit sau bursa de performanţă pe baza
mediei realizate în  anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive
medicale şi, respectiv, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie, pentru
bursa socială, dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută.
(3) Răspunderea respectării legalităţii acordării bursei în condiţiile alin. 2 revine
Comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultăţii.

Art.21 (1) Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar,
plata bursei se sistează imediat, iar bursa se atribuie următorului student eligibil
pentru a primi bursa.
(2) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe
semestre vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru
înaintea întreruperii.
(3) Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care
studentul bursier este exmatriculat, chiar dacă va fi înmatriculat în semestrul următor.

Art.22 (1) La nivelul fiecărei facultăţi, se constituie, cu aprobarea Consiliului
Facultăţii, Comisia de acordare a burselor pe facultate.
(2) Comisia va fi formată din: decan sau un prodecan al facultăţii, secretar de
facultate, alte cadre didactice, precum şi reprezentanţi ai studenţilor şi va funcţiona în
baza metodologiei adoptată conform art. 7 din prezentul Regulament.
(3) Comisia astfel constituită are următoarele responsabilităţi:
a) repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare;
b) stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu
contravină prevederilor prezentului regulament;
c) analizarea documentelor din dosarele depuse;
d) organizarea competiţiei pentru acordarea burselor studenţilor înmatriculaţi la studii
universitare de masterat;
e) întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursa pentru performanţă; bursa
de merit; bursa socială, cu încadrarea în fondurile alocate;
f) verificarea încadrării în fondurile alocate;
g) propune alte surse de finanţare a burselor;
h) analizarea şi rezolvarea contestaţiilor.

Art. 23 Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de la
bugetul de stat şi împărţirea fondurilor repartizate de conducerea universităţii
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proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi revine facultăţilor, respectiv Comisiei de
acordare a burselor pe facultate.

Art. 24 Actele şi documentele pe baza cărora s-au acordat bursele se păstrează în
arhiva facultăţii pe o perioada cel puţin egală cu durata normală a şcolarizării;
responsabilitatea în acest sens revine Comisiei de acordare a burselor pe facultate.
Art. 25 (1) Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de acordare a burselor
pe facultate în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri la avizier sau
pe site-ul facultăţii.
(2) Comisia de acordare a burselor pe facultate are obligaţia să analizeze contestaţiile
şi să transmită contestatarilor, sub semnătură, rezoluţia la contestaţiile depuse în
termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Art. 26 (1) Ca formă de sprijin material special, Universitatea „Ovidius” din
Constanţa poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin, la
cererea expresă a studentului şi în urma analizării situaţiei socio-materiale a acestuia.
(2) Pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite, orfani de ambii părinţi,
proveniţi de la casele de copii sau din familii care obţin venituri foarte mici,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa poate acorda, ca formă de sprijin material
special, o masa gratuită pe zi la cantinele studenţeşti într-un cuantum de până la 15
lei pe zi.
(3)Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va
decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin.

Art. 27 (1) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei în vederea
calculării mediei generale pentru acordarea de bursă o singură dată, pentru un singur
semestru.
(2) În cazul mediilor egale, departajarea studenţilor se va face pe baza criteriilor
stabilite prin metodologiile proprii fiecărei facultăţi (media anumitor examene,
participare la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane sau seminarii ştiinţifice).

Art. 28 Facultăţile, prin Comisiile de acordare a burselor, pot propune baremuri
specifice de calcul a punctajelor pentru fiecare tip de bursă, cu excepţia burselor de
studiu care vor fi atribuite în ordinea mediilor şi în limita locurilor bugetate.

Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
al Universităţii „Ovidius” din Constanţa în data de 29.05.2012 şi validat în şedinţa
Senatului din 08.06.2012 şi cuprinde 4 anexe.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE

Aviz Juridic,
C.j. Loredana Maximiliana Dan
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ANEXA NR.1

1. BURSA DE MERIT

1.1. Bursa de merit se atribuie, la începutul semestrului universitar, studenţilor
integralişti (care au promovat toate examenele) de la programele de licenţă şi masterat
care au obţinut media generală minimă stabilită la începutul fiecărui an universitar
prin organismele abilitate ale instituţiei de învăţământ superior, în limita fondurilor
alocate pentru burse de merit în cadrul facultăţii respective.

1.2. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim
20% din fondul total de burse alocat universităţii.
1.2.1 Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabili fondul de burse de merit la nivel
de facultate respectând procentul menţionat mai sus, aplicat la fondul total de burse al
facultăţii respective.
1.2.2. Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii (specializări), linii şi ani de
studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate.

1.3. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în
concediu medical/ maternitate, bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele
la examenele, colocviile, verificările, proiectele programate în afara concediului
medical.

1.4. Studenţii orfani, pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament
familial, cei bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă,
boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular acut, care au beneficiat pe primul semestru de
bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a acestui tip de bursă, pot
beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de un alt tip de bursă, cu
condiţia îndeplinirii condiţiilor legale pentru încadrarea la aceasta din urmă.

1.5. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar
pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate, ca
urmare a faptului că au fost internaţi în spital, ori s-au aflat în concediu medical pe
întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.
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ANEXA NR.2

2. BURSA SOCIALĂ

2.1. Bursa socială se acordă, la cerere, studenţilor de la programele de licenţă
şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de merit, care şi-au realizat
integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele.

2.1.1. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă
studentul a realizat 30 de credite la examenele programate la sfârşitul primului
semestru al anului universitar curent.

2.1.2. Bursele sociale se acordă în limita fondurilor alocate, în funcţie de
veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie, după cum urmează:

a. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net
mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;

b. studenţilor orfani de un singur părinte, celor proveniţi din casele de copii,
plasament familial, care nu realizează venituri;

c. studenţilor orfani de ambii părinţi care nu realizează venituri;
d. studenţilor bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale
cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.)

2.2. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei
de şcolarizare.

2.3. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim
25% din fondul total de burse alocat universităţii. Comisia de burse a fiecărei facultăţi
va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat
mai sus, aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective.

2.4. Respectând reglementările de la art. 2.1, Comisia de burse a facultăţii
poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social,
ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar.
Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate.

2.5. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social, studenţii vor depune la
secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de:

a. declaraţie tip de venituri, pe propria răspundere, completată şi semnată de către
student;

b. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale
fiecărui părinte şi, eventual, ale studentului (studentei);

c. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale
soţului sau soţiei (unde este cazul); copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia
de pensie alimentară;

d. adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi, ori o copie după certificatul de
naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta
de şcolarizare, copii în plasament familial (asistent maternal).

e. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor.
Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi

comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar.
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2.6. Pentru studenţii orfani, pentru cei proveniţi din casele de copii sau
plasament familial, cei suferinzi de boli grave, bursa socială se revizuieşte numai din
punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie.

2.7. Ajutoarele sociale ocazionale, în cuantumul unei burse lunare de ajutor
social, se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din plasament
familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din
salariul minim net pe tară, stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest
tip de bursă. Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui
an universitar (de regulă, o dată pe semestru), la solicitarea studentului, indiferent
dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile
de acordare a burselor de ajutor social.

2.8. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a
două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu
realizează venituri.

2.9. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al
studentului(ei), necăsătorit(ă). Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu
cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

2.10. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii
aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei, pe
baza următoarelor acte:

a. certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului, pentru
bursa de ajutor social în caz de maternitate;

b. copie după certificatul de deces;
c. alte acte doveditoare privind veniturile familiei, conform Declaraţiei tip de

venituri.
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ANEXA NR.3

3. BURSA DE PERFORMANŢĂ

3.1. Bursa de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul superior
de stat, cursuri de zi, cu performanţe ştiinţifice, cultural artistice sau sportive şi pot fi:

a. bursa de performanţă ştiinţifică, atribuită studenţilor cu rezultate deosebite
în cercetarea ştiinţifică;

b. bursa de performanţă artistică, atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în
activitatea cultural artistică;

c. bursa de performanţă sportivă, atribuită studenţilor cu performanţe sportive
deosebite.
3.2. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii,

pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii prin concurs, la nivelul
instituţiei de învăţământ superior. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor,
inclusiv pe perioada vacanţei de vară.
3.2.1. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/
disertaţiei.

3.3. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru
studenţii din Universitatea „Ovidius” din Constanţa se face de către Consiliul de
Administraţie al Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

3.4. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Consiliului facultăţii la
care studentul solicită acordarea bursei.

3.5. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Consiliului
facultăţii este 9.00. Se va avea în vedere media obţinută în anul anterior celui în care
se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă.

3.6. Pentru obţinerea bursei de performanţă, studenţii vor întocmi un dosar în
care se vor prezenta, cu documente, rezultatele obţinute ( diplome, programe ale
simpozioanelor, copii după brevete, exemplar din lucrare etc.). Dacă candidatul a mai
beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă, se vor lua în considerare numai
activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă.
3.6.1 Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de
burse a facultăţii respective. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul
facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului.

3.7. Contestaţiile se adresează Prorectorului responsabil cu probleme social
studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la
afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate.

3.8. Bursa de performanţă "Merit olimpic internaţional" se acordă
studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la
olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri,
indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost organizate,
conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
la începutul anului universitar.
3.8.1. Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni,
începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la alin.
(1), inclusiv a vacanţelor.
3.8.2. Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internaţional sunt
prevăzute anual în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
şi sunt acordate de la bugetul de stat.
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3.8.3. Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional este diferenţiat în
funcţie de nivelul performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă
echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional
reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data
acordării acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional
reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data
acordării acesteia.
3.8.4. Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual,
în funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a
Guvernului.



11

ANEXA NR.4

Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică

1.1. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt :
9.50 - 9.60 10 puncte
9.61 - 9.80 20 puncte
9.81 - 10.00 30 puncte

1.2. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 50 puncte
1.3. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 30 puncte
1.4. Lucrări comunicate în străinătate 20 puncte
1.5. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 25 puncte
1.6. Lucrări comunicate în ţară 10 puncte
1.7. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 15 puncte
1.8. Contract de cercetare ştiinţifică 60 puncte
Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel:

– culegere de date 10 puncte
– prelucrarea datelor 10 puncte
– elaborare sub tema proprie 20 puncte
– tehnoredactare şi proiect 5 puncte
– experimentare 15 puncte

1.9. Brevet de invenţie 100 puncte
1.10. Brevet de inovaţie 5 puncte
1.11. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 40 puncte
1.12. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 30 puncte
1.13. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 20 puncte
1.14. Premii la concursuri profesionale

– internaţional premiul I 50 puncte
premiul II 40 puncte
premiul III 30 puncte
menţiune 20 puncte

– naţional premiul I 40 puncte
premiul II 30 puncte
premiul III 20 puncte
menţiune 10 puncte

– local premiul I 20 puncte
premiul II 15 puncte
premiul III 10 puncte
menţiune 5 puncte

1.15. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte
II. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică
2.1. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă
obţinute în domeniul cultural artistic.
2.2. Se punctează activităţile specifice următoare :
a. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel

– internaţional premiul I 80 puncte
premiul II 60 puncte
premiul III 40 puncte
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menţiune 20 puncte
– naţional premiul I 60 puncte

premiul II 50 puncte
premiul III 40 puncte
menţiune 10 puncte

– local premiul I 40 puncte
premiul II 30 puncte
premiul III 20 puncte
menţiune 10 puncte

b. Organizarea de activităţi culturale la nivel
- internaţional 50 puncte
- naţional 40 puncte
- local 30 puncte

c. Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare - eseu, poezie, etc.
- internaţional 50 puncte
- naţional 30 puncte
- local 20 puncte

d. Publicarea unui articol intr-un cotidian
- internaţional 30 puncte
- naţional 20 puncte
- local 10 puncte

e. Participarea la activităţi culturale
- individual 50 puncte
- colectiv 40 puncte

f. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte

III. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă
3.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă
obţinute în domeniul sportiv.
3.2 .Se punctează activităţile specifice următoare:
a. Participare la campionat naţional

Divizia A 80 puncte
Divizia B 60 puncte
Alte divizii 40 puncte

b. Participare la campionat naţional universitar
- Locul I 60 puncte
- Locul II 50 puncte
- Locul III 40 puncte
- Alte locuri 30 puncte

c. Participare la competiţii de nivel internaţional
- Mondial, olimpic 100 puncte
- European 80 puncte
- Balcanic 50 puncte

d. Component al loturilor naţionale 50 puncte
e. Participare la competiţii de nivel local

Locul I 30 puncte
Locul II 20 puncte
Locul III 10 puncte

f. Organizarea de activităţii sportive la nivel :
Local 10 puncte
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Naţional 15 puncte
Internaţional 20 puncte

g. Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte
formaţie 15 puncte

h. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte


