Anexa nr. 1 la HCL nr. 87/2018
REGULAMENT DE APLICARE A PROGRAMULUI MULTIANUAL DE
SUSȚINERE A STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI
Art. 1. – (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc modul și condițiile de acordare
a burselor pentru Susținerea studenților din anii terminali, cu domiciliul în România.
(2) Programul de acordare a burselor reprezintă a formă de sprijin material, cu
scopul de stimulare a studenților în creșterea performanței și dezvoltarea abilităților
profesionale, asigurat din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Consiliul local anual va aproba pentru acordarea burselor suma de 100.000 lei.
(4) Numărul burselor acordate va fi în funcție de epuizarea sumei prevăzute în
alineatului (3).
Art. 2. – Prin programul de susținere a studenților din anii terminali, candidații pot
beneficia anual de următoarele categorii de burse:
a) burse pentru studenții la licență;
b) burse pentru studenții la master;
c) burse pentru studenții la doctorat;
Art. 3. – Pentru a beneficia de una din aceste categorii de burse, candidații eligibili
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă domiciliul în România;
b) să urmeze cursuri universitare (de licență, master, doctorat) la zi sau la fără
frecvență, oriunde în lume, la o unitate de învățământ superior recunoscută oficial
de țara respectivă, în anul depunerii dosarului de aplicare;
c) să nu fi împlinit vârsta de 35 ani la data depunerii dosarului de aplicare la
programul de burse;
d) să afle în faza de pregătire a tezei de licență/masterat/doctorat în anul
universitar curent.
Art. 4. – Candidații pentru burse vor aplica la acest program pe baza unui dosar
care să cuprindă următoarele documente:
a) curriculum vitae, în format EuroPass;
b) copie CI;
c) adeverință emisă de unitatea de învățământ superior pe care o frecventează
prin care să se facă dovada statusului de student;
d) adeverință emisă de unitatea de învățământ superior pe care o frecventează
cuprinzând media generală a studentului din anul școlar anterior;
e) formularul de înscriere completat și semnat, potrivit anexei la Regulament
din care face parte integrantă;
f) planul de cercetare în format pdf (max. 4 pagini);
g) rezumatul planului de cercetare în format pdf (max. 0,5 pagini);
h) recomandarea profesorului coordonator care certifică caracterul unic și
original al lucrării;
i) actele care dovedesc participarea la anumite conferințe (diplome, fișe de
înscriere, adeverință de participare etc.);
j) dosarul poate cuprinde și alte documente pe care solicitantul le consideră
importante.
Art. 5. – (1) Dosarul de înscriere pentru obținerea bursei se depune în format
electronic (CD, DVD, USB) sau tipărit, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,
Compartimentul Relații cu Publicul, Informații, Registratură, respectiv, se transmite copia
de pe formularul de înscriere online la adresa de e-mail: kinga.sandor@sepsi.ro., până la
data limită stabilită anual.
(2) În cazul depunerii dosarului în format electronic, adeverințele prevăzute la art. 4
lit. d) trebuie păstrate timp de 1 an.

Art. 6. – Criteriile de evaluare pentru studenții cu domiciliul în România, cu
excepția celor cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe:
a) rezultatele excelente (de cercetare) în domeniul ales, publicații (5
puncte/publicație și se acordă în plus 3 puncte dacă a fost premiată - maximum 25
puncte).
b) se acordă puncte pentru media generală anuală a studentului (nu se
calculează anul curent). Media între: - 6-7 se punctează cu 1 punct,
- 7,01 – 8 cu 3 puncte,
- 8,01 – 9 cu 6 puncte,
- 9,01 – 9,5 cu 10 puncte,
- 9,51 – 10 cu 15 puncte.
În cazul calificativului: satisfăcător – 3 puncte,
bun – 6 puncte,
foarte bun – 9 puncte,
excelent – 15 puncte.
c) participare la conferințe științifice asemănătoare (participare la conferință
locală 1 punct, participare la conferință regională 3 puncte, participare la conferință
națională – 6 puncte, participare la conferință internațională – 10 puncte, maxim. 20
de puncte).
d) subiectul ales să aibă utilitate locală, se acordă punctaj exclusiv pentru
cercetările efectuate despre municipiul Sfântu Gheorghe (1-10 puncte).
e) rezultatele cercetării să poată fi transpuse în administrație sau în domeniul
economic, de sănătate, turistic, educațional, agricol, cultural sau de tineret în
municipiul Sfântu Gheorghe (1-10 puncte).
f) caracterul inovator, precum și dacă cercetarea se referă la municipiul Sfântu
Gheorghe (1-10 puncte).
Art. 7. – Criterii de evaluare pentru studenți cu domiciliul în municipiul Sfântu
Gheorghe:
a) rezultatele excelente (de cercetare) în domeniul ales, publicații (5
puncte/publicație și se acordă în plus 3 puncte dacă a fost premiată - maximum 25
puncte).
b) se acordă puncte pentru media generală anuală a studentului (nu se
calculează anul curent). Media între: - 6-7 se punctează cu 1 punct,
- 7,01 – 8 cu 3 puncte,
- 8,01 – 9 cu 6 puncte,
- 9,01 – 9,5 cu 10 puncte,
- 9,51 – 10 cu 15 puncte.
În cazul calificativului: satisfăcător – 3 puncte,
bun – 6 puncte,
foarte bun – 9 puncte,
excelent – 15 puncte.
c) participare la conferințe științifice asemănătoare (participare la conferință
locală 1 punct, participare la conferință regională 3 punct, participare la conferință
națională – 6 punct, participare la conferință internațională – 10 puncte, maxim. 20
de puncte).
d) cercetarea poate avea orice subiect, dar se acordă punctaj în plus, dacă se
referă la Sfântu Gheorghe (1-10 puncte).
e) rezultatele cercetării să poată fi transpuse în administrație sau în domeniul
economic, de sănătate, turistic, educațional, agricol, cultural sau de tineret (1-10
puncte).
f) caracterul inovator al cercetării (1-10 puncte).
Art. 8. – (1) Bursele vor fi obținute de către candidații care vor înregistra cel mai
mare punctaj în urma însumării punctajelor obținute la criteriile de acordare.

(2) În caz de egalitate perfectă departajarea se va face după criteriul prevăzut la lit.
e) a grilei de punctaj.
Art. 9. – (1) Beneficiarii burselor sunt obligați ca până la data de 30 iunie (licență și
master) sau la data de 30 septembrie (doctoranzii) a fiecărui an să depună la sediul
Primăriei Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relații cu Publicul, Informații, Registratură
lucrarea de licență, master sau doctorat, în format tipărit și electronic, sub sancțiunea
obligării acestora la restituirea sumei primite cu titlu de bursă.
(2) Lucrările pot fi redactate în limba română, limba maghiară sau limba engleză.
Art. 10. – După obținerea bursei, studentul are obligația să menționeze finanțatorul
la orice prezentare sau conferință științifică legată de lucrarea sa. Împreună cu depunerea
lucrării, trebuie să depună acte sau fotografii doveditoare despre îndeplinirea obligațiilor
prevăzute în prezentul articol.
Art. 11. – 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 obligația restituirii
integrale a sumei primite ca titlu de bursă, suportând consecințele legale ale faptei.
Art. 12. – (1) Contestațiile împotriva rezultatului evaluării dosarelor de înscriere
sau a măsurilor luate ca urmare a incidenței prevederilor art. 11 se soluționează de către o
comisie de soluționare a contestațiilor numită prin dispoziție al primarului municipiului
Sfântu Gheorghe, în termen de 2 zile calendaristice de la aducerea la cunoștință publică a
listei cu câștigătorii burselor.
(2) Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la depunerea acestora,
prin Decizie, ce se va transmite contestatorului în termen de 24 de ore de la emitere.
Art. 13. – Informațiile, documentele deținute de către autoritățile publice locale ale
municipiului Sfântu Gheorghe, cu excepția celor cu caracter secret, pot fi folosite în mod
liber la realizarea proiectului de cercetare. De asemenea pot fi furnizate și alte tipuri de
sprijin non-material.
Art. 14. – Într-o sesiune de selecție, un candidat poate fi beneficiarul mai multor
categorii de burse, cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Art. 15. – Studenții bursieri trebuie să își susțină și prezintă lucrarea în cadrul unei
Conferințe organizate în acest scop, înainte de finalul anului în care au câștigat bursa.
Art. 16. – În fiecare an, Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe stabilește
termenele de realizare a programului, în perioada 1 octombrie – 30 martie a fiecărui an.
Art. 17. – În fiecare ani se vor acorda burse numai persoanelor care au acumulat
min. 40 de puncte. Valoarea burselor este 300 lei/lună/persoană pentru studenții la licență,
500 lei/lună/persoană pentru studenții la master și 1000 lei/lună/persoană pentru studenții
la doctorat. Bursa se acordă pentru o perioadă de 4 luni.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 87/2018
PROGRAMUL DE ACORDARE A BURSELOR PE ANUL 2018
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activități
Depunerea dosarelor pentru obținerea burselor
Afișarea la avizierul și pe site-ul Consiliului Local a
candidaților înscriși
Afișarea la avizierul și pe site-ul Consiliului Local
lista câștigătorilor
Depunerea contestațiilor împotriva rezultatului
evaluării
Soluționarea contestaților
Afișarea rezultatelor finale

Termene/perioade de
realizare
10 aprilie 2018 (date poștei)
11 aprilie 2018
16 aprilie 2018
17 aprilie 2018
18-19 aprilie 2018
20 aprilie 2018

