
Anexă la H.C.L. nr. 78/2014. 

 
 
 

REGULAMENT DE APLICARE A PROGRAMULUI DE SUSŢINERE  

A STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI 

 
Art. 1. – (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc modul şi condiţiile de acordare 

a burselor pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu domiciliul în municipiul 
Sfântu Gheorghe. 

(2) Programul de acordare a burselor reprezintă o formă de sprijin material, cu 
scopul de stimulare a studenţilor în creşterea performanţei şi dezvoltarea abilităţilor 
profesionale, asigurat din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe. 

(3) Cuantumul valoric şi numărul burselor se stabilesc anual de către Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 2. – Prin programul de susţinere a studenţilor din anii terminali, candidaţii pot 
beneficia anual de următoarele categorii de burse: 

a) burse pentru studenţii la licenţă; 
b) burse pentru studenţii la master; 
c) burse pentru studenţii la doctorat. 
Art. 3. – Pentru a beneficia de una din categoriile de burse, candidaţii eligibili 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
a) Să aibe domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe;  
b) Să frecventeze cursuri universitare (de licenţă, master, doctorat), la zi, oriunde 

în lume, la o unitate de învăţământ superior recunoscută oficial de ţara respectivă;  
c) Să nu fi împlinit vârsta de 35 ani la data depunerii dosarului de aplicare la 

Program; 
d) Să fie înscrişi în anul universitar 2013-2014; 
e) Să se afle în faza de pregătire a tezei de licenţă/masterat/doctorat în anul 

universitar 2013–2014; 
f) Să obţină un punctaj minim de 40 pct. în urma aplicării prevederilor art. 6 din 

prezentul Regulament. 
 Art. 4. – Candidaţii pentru burse vor aplica la acest program pe baza unui dosar 
care să cuprindă următoarele documente: 

- curriculum vitae; 
- copie Carte de Identitate; 
- adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ superior pe care o frecventează prin 

care să se facă dovada statutului de student; 
- adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ superior pe care o frecventează 

cuprinzând media generală a studentului din anul şcolar anterior; 
- formularul de înscriere completat şi semnat, potrivit anexei la Regulament din care 

face parte integrantă; 
- planul de cercetare tipărit şi electronic, în format pdf; 
- rezumatul planului de cercetare (maxim 4000 caractere); 
- recomandarea profesorului coordonator, de maxim o pagină, care certifică 

caracterul unic şi original al planului de cercetare şi indică utilitatea regională a 
acestuia; 

- actele care dovedesc participarea la anumite conferinţe; 
- fişa de înscriere/adeverinţă de participare la conferinţe ştiinţifice organizate în 

domeniul în care candidatul îşi elaborează lucrarea ştiinţifică.  



- Dosarul poate cuprinde şi alte documente pe care solicitantul le consideră 
importante. 
Art. 5. – Dosarul de înscriere pentru obţinerea bursei se depune la sediul Primăriei 

municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură până la 
data limită stabilită prin anunţurile de aducere la cunoştinţă publică afişate la sediul 
autorităţii, pe pagina de internet al acesteia şi apărute în principalele publicaţii locale. 

Art 6. - Criterii de evaluare:  
a) se acordă puncte pentru media generală a studentului; (1-10 puncte – în funcţie 

de notă) 
b) rezultate excelente (de cercetare) în domeniul ales, publicaţii (1-20 puncte, 1 

punct/publicaţie, 3 puncte dacă a fost premiat) 
c) participare la conferinţe ştiinţifice asemănătoare; (1-20 puncte; participare la 

conferinţă locală – 1 punct, participare la conferinţă regională – 2 puncte, participare la 
conferinţă internaţională – 5 puncte; orice premiu: +2 puncte) 

d) subiectul ales să aibă utilitate regională (notă: se acordă prioritate pentru 
cercetările efectuate în municipiul Sfântu Gheorghe sau în judeţul Covasna); (1-10 puncte) 

e) rezultatele cercetării să poată fi transpuse în administraţie sau în domeniul 
economic, educaţional, agricol, cultural, de inovare sau de tineret; (1-10 puncte) 

f) caracterul inovator, precum şi dacă cercetarea se referă la municipiul Sfântu 
Gheorghe (1-10 puncte) 

Art. 7. – (1) Bursele vor fi obţinute de către candidaţii care vor înregistra cel mai 
mare punctaj în urma însumării punctajelor obţinute la criteriile de acordare. 

(2) În caz de egalitate perfectă departajarea se va face după criteriul prevăzut la lit. 
f) al grilei de punctaj. 

Art. 8. – (1) Beneficiarii burselor sunt obligaţi ca până la data de 30 iunie 2014 să 
depună la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Informaţii, Registratură lucrarea de licenţă, master sau doctorat, după caz, în format tipărit 
şi electronic, sub sancţiunea obligării acestora la restituirea sumei primite cu titlu de bursă.  

Art. 9. - După obţinerea bursei, studentul are datoria să menţioneze finanţatorul la 
orice prezentare sau conferinţă ştiinţifică legată de lucrarea sa. 

Art. 10. – Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la propunerea 
Comisiei de evaluare are dreptul să anuleze bursa în cazul în care constată că studentul a 
primit bursa în mod necuvenit, ca urmare a falsificării documentelor, cu obligaţia returnării 
integrale a sumei, cu suportarea consecinţelor legale a faptei comise. 

Art. 11. – (1) Contestaţiile împotriva rezultatului evaluării dosarelor de înscriere 
sau a măsurilor luate ca urmare a incidenţei prevederilor art. 10 se soluţionează de către o 
comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin dispoziţie de primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, în termen de 2 zile calendaristice de la aducerea la cunoştinţă publică a 
listei cu câştigătorii burselor. 

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora, 
prin Decizie, ce se va transmite contestatorului în termen de 24 de ore de la emitere. 

Art. 12. - Informaţiile, documentele deţinute de către autorităţile publice locale ale 
municipiului Sfântu Gheorghe, cu excepţia celor cu caracter secret, pot fi folosite în mod 
liber la realizarea proiectului de cercetare. Deasemenea, pot fi furnizate şi alte tipuri de 
sprijin non-material. 

Art. 13. – Întro sesiune de selecţie, un candidat poate fi beneficiarul mai multor 
categorii de burse, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. 

Art. 14. - Studenţii bursieri trebuie să îşi susţină teza în faţa consiliului local, în 
cadrul unei şedinţe organizate în acest scop, înainte de finalul perioadei bursiere.  

 
 
 



 Art. 15. – Procedura de acordare a burselor pe anul 2014 se desfăşoară, după cum 
urmează: 
  

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Termene/perioade 

de realizare 

1. Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor   7 aprilie 2014 (data poştei) 
2. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local 

a celor a candidaţilor înscrişi 
8 aprilie 2014 

3. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local 
a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe” 

până la 11 aprilie 2014 

4. Depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului 
evaluării  

14 - 15 aprilie 2014 

5. Soluţionarea contestaţiilor  16 - 17 aprilie  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


