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I. Definire  
Art.1. Bursa de  performanţă se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au 

înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursa de performanţă este destinată 
susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică sau participării la 
activităţi ştiinţifice, concursuri, sesiuni ştiinţifice. 

Art.2. Bursa de performanţă se acordă: 
- pentru o perioadă de 6 luni cu posibilitatea de prelungire pentru încă maxim 6 luni (pentru 

studenţii care lucrează la un proiect de cercetare); 
- studenţilor (începând cu anul II) care au media generală a anilor de studiu cel puţin egală cu 

9,70. 
Art.3. Universitatea „1 Decembrie 1918” îşi propune să aloce anual un număr de 5 burse de 

performanţă, câte una pentru fiecare facultate a universității. Cuantumul bursei se stabileşte de Senatul 
Universităţii şi este cel puţin egală cu de 2 ori cuantumul bursei minime de studiu sau merit din Universitate. 
Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară a studenţilor, 
dar în cazul studenţilor din an terminal nu poate depăşi durata de finalizare a studiilor (susţinerea lucrării de 
licenţă sau disertaţie). 

 
II. Procedura de selecţie a bursierilor  
Art.4. Procedura de acordare a bursei de performanţă se declanşează prin întocmirea unui dosar de 

concurs care trebuie să cuprindă: 
- Cererea de acordare a bursei 
- CV-ul aplicantului 
- Descrierea proiectului de cercetare sau a lucrării ştiinţifice prezentată la o sesiune ştiinţifică ori 

concurs 
- Recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare sau care a coordonat 

lucrarea ştiinţifică premiată  
- Lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant 
- Adeverinţă cu mediile anilor de studiu (cel puţin egale cu media minimă necesară pentru 

acordarea bursei de merit) 
Art.5. Dosarele se depun la Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării  până la 

o dată care se comunică studenţilor. Consiliul Cercetării Ştiinţifice stabileşte o comisie de evaluare a 
dosarelor de concurs.  

Art.6. Departajarea candidaţilor se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel: 
P = (media generală a anilor de studiu) x 0,5 + (punctaj de apreciere a activităţii ştiinţifice) x 0,5 
Punctajul pentru aprecierea activităţii ştiinţifice este următorul: 
- participarea în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică 20p 
- participări la sesiuni ştiinţifice sau concursuri profesionale 

Locale    /   Naţionale   /  Străinătate 
 Premiul I     2p               4p                   8p 
 Premiul II       1,5p               3p                   6p 
 Premiul III          1p                  2p                   4p 
 Fără premiu         0,5p              1p                  2p 

- articole publicate în reviste de specialitate naţionale – 5 p 
- articole publicate în reviste de specialitate internaţionale – 10 p 
- membru în colectiv de organizare a manifestărilor ştiinţifice – 5 p 
- membru în colectiv de redacţie a revistelor de profil – 5 p 

 Art.7. Ţinând cont de numărul de burse alocate, comisia recomandă atribuirea burselor de 
performanţă celor mai performanţi dintre solicitanţi. Rezultatele se consemnează într-un proces verbal 



(semnat de către membrii comisiei) şi se aprobă de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice. Hotărârea 
Consiliului Cercetării Ştiinţifice se supune validării Senatului Universităţii. 
 

III. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului  
Art.8. Beneficiarul unei burse de performanţă, angrenat în realizarea unui proiect de cercetare 

ştiinţifică, sub îndrumarea şi pe răspunderea îndrumătorului ştiinţific, întocmeşte un raport după 6 luni, în 
care va prezenta rezultatele obţinute până la acea dată în acord cu prevederile proiectului de cercetare 
ştiinţifică. 

Raportul este analizat de comisia care a propus acordarea bursei de performanţă şi în funcţie de 
concluziile care rezultă în urma acestei analize propune sistarea sau continuarea acordării pentru o perioadă 
de maxim 6 luni a bursei de performanţă. În cazul studenţilor din an terminal această prelungire nu poate 
depăşi durata finalizării studiilor (susţinerea lucrării de licenţă sau disertaţie). 

 Propunerile de sistare sau continuare a acordării burselor de performanţă se aprobă de Consiliul 
Cercetării Ştiinţifice şi se validează de Senatul Universităţii. 

Art.9. La încheierea perioadei pentru care a fost propusă prelungirea acordării bursei de 
performanţă, beneficiarul întocmeşte şi înaintează Consiliului Cercetării Ştiinţifice un raport final vizat de 
îndrumătorul ştiinţific. La acest raport va anexa toate materialele, care reprezintă valorificarea rezultatelor 
ştiinţifice obţinute (lucrări publicate / comunicate, brevete, premii etc.) 

 
IV. Dispoziţii finale  
Art.10. Atribuirea bursei de performanţă se consemnează prin acordarea de către Consiliul Cercetării 

Ştiinţifice a unei Diplome de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească tuturor studenţilor care au 
câştigat o astfel de bursă. 

Art.11. Prezentul regulament pentru acordarea burselor de performanţă la Universitatea „1 
Decembrie 1918” intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii. 

 
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 30.09.2015.  

 
 

 


