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                                             Capitolul I 

                           DISPOZIŢII GENERALE 

CADRUL LEGISLATIV: 

- Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional 

elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin 

Legea nr. 137/2017 din 13 iunie 2017; 

- Normele metodologice din 28 august 2018 de aplicare a Legii nr. 235/2010 

pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 

olimpiadele şcolare internaţionale. 

- Ordinul  nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor 

generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii 

şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 3329/2018 din 14 martie 2018 privind stabilirea cuantumului 

burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat 

finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în 

instituţiile de învăţământ superior de stat. 

Art. 1 

(1) Prezenta Metodologie se aplică tuturor studenţilor Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, curs cu frecvenţă, la ciclul 

studii universitare de licenţă, care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru acordarea 

oricărei burse prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(2) Pentru studenţii de la ciclurile de studii universitare de masterat şi doctorat 

tipurile de bursă prevăzute în prezenta Metodologie se acordă exclusiv din 

fondurile\sursele prevăzute în proiectele\granturile de cercetare prin care se 

desfăşoară; analiza dosarelor pentru aprobarea burselor la ciclurile de studii 

universitare de masterat şi doctorat se face de către o comisie alcătuită la nivelul 

managementului de proiect. 
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Art. 2 

În cadrul Academiei de Poliţie se acordă următoarele categorii de burse: burse 

pentru stimularea performanţei, bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor 

cu venituri reduse şi burse speciale acordate studenţilor ce îndeplinesc condiţiile 

cerute de actele normative în vigoare. 

Art. 3 

(1) Bursele pentru stimularea performanţei (burse de merit şi burse de 

performanţă ştiinţifică) au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate academice 

deosebite sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat. 

(2) Bursele pentru stimularea performanţei, acordate din fonduri de la 

bugetul de stat, sunt: 

A. Burse de merit, pentru rezultate deosebite la învăţătură. 

B. Burse de performanţă ştiinţifică, pentru rezultate deosebite obţinute în 

activitatea de cercetare ştiinţifică, inovaţie şi brevete. 

Art. 4 

(1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse sunt 

acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia 

socioeconomică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin legislaţia în 

vigoare şi a criteriilor specifice, elaborate conform prezentei metodologii. 

(2) Bursele pentru susţinerea financiară sunt: 

A. Burse sociale. 

B. Burse sociale ocazionale, acordate la cerere, în funcţie de situaţia materială 

a studentului/familiei studentului. 

Art. 5 

Bursele speciale acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt: 

A. Bursă de performanţă cultural-artistică, pentru rezultate deosebite 

obţinute în activitatea cultural-artistică; 

B. Bursă de performanţă sportivă, pentru rezultate deosebite obţinute în 

activitatea sportivă. 

C. Bursă „Meritul Olimpic Internaţional”. 
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Capitolul II 

STABILIREA  CUANTUMULUI  BURSELOR  LA NIVELUL  ACADEMIEI 

Art. 6 

(1) Fondul pentru acordarea burselor de la bugetul de stat este repartizat 

Academiei, proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi potrivit art.1 

alin.1. 

(2) Academia poate suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de 

stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii. 

(3) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a 

Senatului, la propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu 

reprezentanţii studenţilor, inclusiv a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din 

universitate. 

(4) Cuantumul bursei sociale este stabilit pornind de la cuantumul minim 

propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 

(C.N.F.I.S.) şi reprezintă minimum 30 % din totalul fondului de burse. 

(5) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în 

întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit. 

Art. 7 

(1) Fondul de burse aferent categoriilor de „burse pentru stimularea 

performanţei” şi „burse speciale” se stabileşte după ce au fost alocate sumele aferente 

„burselor sociale”. 

(2) Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi 

schimbată. 

Art. 8 

(1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar 

(12 luni). 

(2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de 

licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de 

studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la 

susținerea examenului de finalizare a studiilor. 

Art. 9 

(1) După aprobare, Senatul asigură publicarea burselor pe site-ul instituţiei. 



5 

 

(2) Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de 

merit atribuită în Academie. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul 

bursei sociale. 

(3) Consiliul de Administraţie stabileşte anual cuantumul tuturor burselor 

acordate în Academie, cu excepţia bursei sociale. 

 

     Capitolul III 

            CRITERII ŞI CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR 

Secţiunea 1 

Burse pentru stimularea performanţei 

 Art. 10 

(1) Bursa de merit, pentru rezultate deosebite la învăţătură se acordă 

studentului pe baza următoarelor criterii, îndeplinite cumulativ: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 9,50; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în anul anterior 

acordării bursei (conform Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 

(2) Bursele de merit se acordă în limita fondurilor alocate în acest scop. 

(3) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. 

(1), se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. 

(4) În cazul în care pe ultimul loc eligibil pentru acordarea bursei se situează 

doi sau mai mulţi studenţi, care au aceeaşi medie, departajarea acestora se face în 

funcţie de media generală realizată pe toată durata studiilor efectuate la programul de 

studii la care urmează să primească bursa, în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute; dacă se menţine egalitatea se aplică criteriul mediei de admitere şi ulterior, 

dacă este cazul, al mediei de bacalaureat. 

 Art. 11 

(1) Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă prin concurs, pentru activitatea 

desfăşurată de student în ultimele 12 luni, în următoarele condiţii: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 9,00; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei (conform Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 
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c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în 

Anexa 1. 

(2) Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă în limita fondurilor alocate în 

acest scop. 

(3) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. 

(1), se face pe baza datelor din Chestionarul de autoevaluare (Anexa 4) completat, în 

ordinea descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care pe ultimul loc eligibil 

pentru acordarea bursei se situează doi sau mai mulţi studenţi, care au acelaşi punctaj, 

departajarea acestora se face prin aplicarea criteriilor de la art.10, alin.4. 

(4) Bursa de performanţă ştiinţifică se poate acorda începând cu anul al 

doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către Academie, pentru o 

perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. 

Secţiunea 2 

Burse pentru susţinere financiară 

Art. 12 

(1) Bursa socială poate fi acordată: 

a. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus 

ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru 

acordarea bursei sociale; 

b. studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor 

care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă 

renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 

glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli 

hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu 

virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă 

sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot 

lua în considerare; 

c. studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai 

mare decât salariul de bază minim net pe economie. 

(2) La stabilirea venitului lunar net mediu pe membru de familie se iau în calcul 

toate veniturile nete realizate de familie. 
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(3) Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor pentru cei prevăzuţi la alin. (1) 

lit. a) şi b).  

(4) Pentru a beneficia de bursă de ajutor social, studentul încadrat în oricare din 

categoriile prevăzute la alin. (1), trebuie să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru 

abateri grave (conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor 

din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil) în semestrul anterior 

acordării bursei. 

(4) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 

de ani. 

Art. 13 

(1) Bursa socială ocazională se acordă studenţilor la cerere, pe baza 

documentelor justificative,  indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie 

de bursă. Bursa socială ocazională poate fi: 

a. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, 

respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor 

defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 

luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net 

mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie 

de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar; 

b. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă 

studentei, respectiv, studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri 

mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru 

naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care 

se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut; 

c. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru 

decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege 

soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu 

soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului 

legal, o singură dată în cursul anului universitar. 

(2) Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul universităţii, la propunerea 

Consiliului de administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al 

bursei sociale. 
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Art. 14 

(1) Dosarul pentru bursa socială va cuprinde: 

a. cererea-tip pentru acordarea bursei (Anexa 5); 

b. declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că 

împreună cu familia sa nu a mai realizat alte venituri decât cele declarate; 

c. acte doveditoare de la părinţii studentului (adeverinţe de salariu, cupoane de 

pensie sau de ajutor social etc.), privind veniturile nete realizate în ultimele trei luni, 

anterioare începerii anului universitar; 

d. adeverinţă de la primăria de pe raza căreia îşi are domiciliul, din care să 

reiasă venitul net realizat din  exploatarea proprietăţilor studentului şi a familiei sale 

(terenuri, clădiri etc.); 

e. documente justificative de la Administraţia Financiară, privind veniturile 

obţinute de membrii familiei din activităţi autorizate; 

f. adeverinţă din care să rezulte veniturile totale lunare ale soţului sau soţiei 

(unde este cazul); 

g. declaraţia membrului de familie care nu desfăşoară nicio activitate din care 

să obţină un venit, autentificată la notariat (unde este cazul); 

h. acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor, care sunt în 

continuarea studiilor până la vârsta de 25 de ani, din care să rezulte dacă acestea 

beneficiază de burse (adeverinţă de elev sau student - curs cu frecvenţă şi copie după 

certificatul de naştere sau cartea de identitate); 

i. copie a certificatului de naştere, pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului 

care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. 

j. pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a 

cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de 

anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia 

exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii 

studentului lucrează sau domiciliază în străinătate; 

k. copii ale certificatului/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă 

este cazul; 

l. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în 

care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă 

studentul şi care se încadrează în prevederile art. 12 lit. b). din prezenta Metodologie. 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
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 (2) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, 

până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale 

copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului 

soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul: 

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, 

sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de 

invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile 

de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lăuzie sau indemnizaţia 

pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare; 

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, 

bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu 

excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv 

indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea 

copilului bolnav; 

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin 

centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale 

finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice; 
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i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen 

redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor 

şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi; 

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; 

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de 

proprietate intelectuală; 

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează 

prin raportarea acestora la 12. 

 (3) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al 

acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al 

persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

   Secţiunea 3 

Burse speciale 

 Art. 15 

(1) Bursa de performanţă cultural-artistică se acordă prin concurs, pentru 

activitatea desfăşurată de student în ultimele 12 luni, în următoarele condiţii: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 8,00; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei (conform Regulamentului  privind activitatea profesională a 

studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 

c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în 

Anexa 2. 

(2) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. 

(1), se face pe baza datelor din Chestionarul de autoevaluare (Anexa 4) completat, în 

ordinea descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care pe ultimul loc eligibil 

pentru acordarea bursei se situează doi sau mai mulţi studenţi, care au acelaşi punctaj, 

departajarea acestora se face prin aplicarea următoarelor criterii: 
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a. Rezultatul/punctajul superior obţinut la concursurile internaţionale; 

b. Rezultatul/punctajul superior obţinut la concursurile naționale;  

c. Rezultatul/punctajul superior obţinut la concursurile interuniversitare; 

d. Rezultatul/punctajul superior obţinut la concursurile Academiei; 

e. Media generală la învăţătură în anul universitar anterior depunerii dosarului 

pentru acordarea bursei de performanţă cultural-artistică. 

 Art. 16 

(1) Bursa de performanţă sportivă se acordă prin concurs, pentru activitatea 

desfăşurată de student în ultimele 12 luni, în următoarele condiţii: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 8,00; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei;  

c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în 

Anexa 3. 

(2) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. 

(1), se face pe baza datelor din Chestionarul de autoevaluare (Anexa 4) completat, în 

ordinea descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care pe ultimul loc eligibil 

pentru acordarea bursei se situează doi sau mai mulţi studenţi, care au acelaşi punctaj, 

departajarea acestora se face prin aplicarea următoarelor criterii: 

a. Rezultatul/punctajul superior obţinut la competiţiile internaţionale: 

campionate mondiale/europene/balcanice; 

b. Rezultatul/punctajul superior obţinut la finala Campionatului Naţional 

Universitar; 

c. Rezultatul/punctajul superior obţinut la alte competiţii sportive; 

d. Media generală la învăţătură în anul universitar anterior depunerii dosarului 

pentru acordarea bursei de performanţă sportivă. 

(3) În cazul participării la mai multe probe, în cadrul aceleiaşi competiţii (cu 

excepţia probei de ştafetă şi a crosului) se ia în considerare punctajul cel mai bun de la 

o singură probă sportivă. 

(4) La echipe/ştafetă se acordă numărul de puncte, corespunzător locului 

ocupat, tuturor componenţilor echipei. 

 Art. 17 
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 Situaţia disciplinară a studentului care urmează să beneficieze de orice tip de 

bursă va fi confirmată Comisiei de acordare a burselor pe facultate de către 

instructorul detaşamentului de studenţi (instructorul superior de an/îndrumător de an) 

din care acesta face parte, printr-un aviz ce se va regăsi pe cererea-tip de acordare a 

bursei. 

 Art. 18 

(1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de 

licenţă. 

(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi 

categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă 

pentru o perioadă mai îndelungată de timp. 

(3) Prin excepţie de la alin. (2), studenţii care beneficiază de bursă socială pot 

primi şi orice alt tip de bursă reglementat în prezenta Metodologie. 

(4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care au dreptul să 

primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze pentru una 

dintre ele, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o 

perioadă mai îndelungată de timp. 

(5) Studenții români și străini pot beneficia de burse, mobilități și alte drepturi, 

finanțate din contractele de finanțare externă nerambursabilă, câștigate de către 

instituțiile de învățământ superior în competiții naționale și internaționale, în 

cuantumul prevăzut de aceste contracte”, conform prevederilor Ordinului Ministerului 

Educației Naționale nr. 5076/2017. 

Art. 19 

(1) Studenţii Academiei care au urmat anterior cursurile unei alte instituţii de 

învăţământ superior de stat, precum şi studenţii reînmatriculaţi, pot primi burse, cu 

condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă de la bugetul de stat să nu 

depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată normală de şcolarizare la 

specializarea respectivă. 

(2) Studenţii care se încadrează în oricare din categoriile menţionate la alin.1 

odată cu cererea de acordare a bursei vor depune un act doveditor eliberat de instituţia 

de învăţământ superior pe care au urmat-o anterior din care sa rezulte perioada în care 

a beneficiat de burse. 

 Art. 20 
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 Studenţii care la data solicitării sunt restanţieri nu primesc tipul de bursă 

prevăzut la art.3 din prezenta Metodologie. 

Art. 21 

(1) Bursele de merit olimpic internaţional sunt atribuite studenţilor din anul I 

care în calitate de elevi în clasa a XII-a au participat la olimpiadele şcolare 

internaţionale, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost 

organizate, și s-au situat pe unul din primele patru locuri, echivalent cu obţinerea 

medaliei de aur sau a premiului I, a medaliei de argint sau a premiului al II-lea, a 

medaliei de bronz sau a premiului al III-lea şi, respectiv, a menţiunii.  

(2) Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, 

începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare, inclusiv a 

vacanţelor. 

(3) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional acordate este 

diferenţiat, în funcţie de nivelul distincţiei obţinute, după cum urmează: 

a) pentru locul I (medalie de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit 

olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată la data acordării acesteia; 

b) pentru locul al II-lea (medalie de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al 

bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia; 

c) pentru locul al III-lea (medalie de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al 

bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia; 

d) pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă 

echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data 

acordării acesteia. 

(4) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual, în 

funcţie de valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin 

hotărâre a Guvernului. 

(5) Bursele elevilor care au obţinut distincţiile prevăzute la art. 1, la olimpiadele 

şcolare internaţionale, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Educaţiei și Cercetării. 

Art. 22 
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(1) Lista olimpiadelor internaţionale pentru care se acordă bursele prevăzute la art. 21 

se aprobă de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar şi se publică pe site-ul 

Ministerului Educației și Cercetării, la începutul anului şcolar. 

(2) Lista, menţionată la alin. (1), cuprinde olimpiadele internaţionale la care Ministerul 

Educației și Cercetării finanţează participarea echipelor reprezentative ale României. 

(3) Echipele reprezentative ale României, participante la olimpiadele internaţionale, 

sunt constituite numai din elevii care se califică la etapele naţionale ale olimpiadelor 

finanţate de Ministerul Educației și Cercetării şi care, ulterior, se califică în loturile 

restrânse naţionale după promovarea etapelor de selecţie specifice acestora, organizate 

de Ministerul Educației și Cercetării în conformitate cu Metodologia-cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare în vigoare. 

Art. 23 

Bursele de merit olimpic internaţional se acordă elevilor, membri ai echipelor 

reprezentative ale României conform art. 22 alin. (3), participanţi la olimpiada 

internaţională, care au obţinut distincţiile prevăzute la art. 21 - câte o bursă pentru 

fiecare medalie obţinută/premiu obţinut, respectiv menţiune obţinută. 

Art. 24 

(1) Bursa de merit olimpic internaţional se acordă şi studenţilor din anul I care, 

în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi 

îndeplinesc condiţiile prezentate anterior. 

(2) Bursele de merit olimpic pentru studenţii din anul I care au participat la 

olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi în clasa a XII-a şi îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 21 şi 23 se acordă prin instituţiile de învăţământ superior şi 

se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. 

 

 

Capitolul IV 

COMISIILE PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

 

 Art. 25 

(1) Comisia de acordare a burselor pe facultate este formată din: 

a) Preşedinte: Decanul facultăţii (Prodecanul desemnat); 

b) Membri: 
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- două cadre didactice membre din Consiliul Facultăţii 

- un reprezentant al studenţilor, membru al Consiliului Facultăţii 

- un instructor superior de an/îndrumător de an 

c) Secretar: un reprezentant al secretariatului facultăţii. 

(2) Comisia are următoarele atribuţii: 

a. primeşte şi analizează cererile studenţilor de acordare a burselor; 

b. formulează propunerile de acordare a burselor, separat, pe categorii de 

burse, pe baza îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor şi condiţiilor stabilite; 

c. prezintă Consiliului Facultăţii propunerile privind acordarea burselor; 

d. primeşte şi înaintează spre soluţionare Comisiei centrale de acordare a 

burselor, contestaţiile cu privire la atribuirea burselor, depuse în termenul prevăzut la 

art. 29 alin.2. 

 Art. 26 

(1) Comisia centrală de acordare a burselor este formată din: 

a) Preşedinte: prorectorul desemnat 

b) Membri: 

- Secretarul Şef al Academiei 

- Şeful Serviciului Financiar 

- Şeful Serviciul Resurse Umane 

- câte un reprezentant al studenţilor din fiecare facultate, desemnat de consiliile 

facultăţilor. 

c) Secretar: un reprezentant al Secretariatului Academiei. 

(2) Comisia centrală de acordare a burselor are următoarele atribuţii: 

a. primeşte şi analizează propunerile comisiilor de acordare a burselor pe 

facultăţi; 

b. verifică respectarea procedurii şi criteriilor de acordare a burselor; 

c. transmite Consiliului  de Administraţie, centralizat, propunerile de acordare 

a burselor, în vederea aprobării; 

d. soluţionează contestaţiile cu privire la atribuirea burselor; 

e. urmăreşte aplicarea prevederilor actelor normative privind indexarea 

burselor. 

 Art. 27 
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 Componenţa nominală a comisiilor de acordare a burselor pe facultăţi şi a 

Comisiei Centrale de Acordare a Burselor se stabileşte la începutul fiecărui an 

universitar, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului, la propunerea consiliilor facultăţilor. 

 

         Capitolul V 

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR 

 Art. 28 

(1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate 

Academiei, de către Ministerul Educaţiei și Cercetării, proporţional cu numărul total al 

studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de 

studii, ciclurile de studii licenţă din instituţia respectivă, în baza contractului 

instituţional pentru fondul de burse. 

(2) Fondul lunar pentru plata burselor se repartizează de Consiliul de 

Administraţie pe fiecare facultate, conform criteriilor stabilite de Senatul Universitar. 

(3) Cuantumul Fondului lunar pentru plata burselor şi modul de repartizare a 

acestuia pe facultăţi se comunică Senatului Academiei. 

(4) Academia poate completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu 

fonduri provenite din venituri proprii. 

 Art. 29 

(1) În vederea acordării oricărui tip de bursă, studentul(a) care îndeplineşte 

toate condiţiile specifice categoriei de burse solicitate, va completa o cerere tip, 

adresată Comisiei de acordare a burselor pe facultate, până cel mai târziu în ultima zi 

de joi a lunii octombrie din anul universitar respectiv. 

(2) Cererile se înregistrează la secretariatul facultăţii. 

(3) Nedepunerea cererii şi a tuturor documentelor necesare pentru acordarea 

bursei, în termenul prevăzut la alin.1, conduce la pierderea dreptului de a solicita bursă 

pentru anul respectiv. 

 Art. 30 

(1) Secretariatele facultăţilor transmit Comisiei de acordare a burselor pe 

facultate toate cererile de acordare a burselor şi documentele doveditoare, depuse în 

termen. 

(2) Comisia de acordare a burselor pe facultate analizează solicitările, verifică 

îndeplinirea condiţiilor de acordare specifice fiecărei burse, aplică toate criteriile de 
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departajare, după caz, stabileşte studenţii beneficiari, pe fiecare categorie de burse în 

parte şi întocmeşte Lista nominală a studenţilor bursieri pe facultate. 

(3) Lista studenţilor bursieri este supusă aprobării Consiliului facultăţii. 

 Art. 31 

(1) Comisia de acordare a burselor pe facultate înaintează Comisiei centrale de 

acordare a burselor, pentru validare, Lista nominală a studenţilor bursieri pe facultate, 

aprobată de Consiliul facultăţii, cel târziu până la data de 15 noiembrie, a anului 

universitar respectiv. 

(2) Comisia centrală de acordare a burselor analizează propunerile facultăţilor, 

verifică respectarea criteriilor de acordare a burselor stabilite şi transmite propunerile, 

centralizat, Consiliului de Administraţie. 

(3) După aprobarea Consiliului de Administraţie, secretarul Comisei centrale de 

acordare a burselor întocmeşte referatul pentru Dispoziţia Zilnică a Rectorului, ce va 

cuprinde nominal toţi studenţii beneficiari şi categoriile de burse acordate. 

 Art. 32 

(1) Decizia emisă de Comisia centrală de acordare a burselor poate fi 

contestată de student, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării Listei 

nominale cuprinzând studenţii bursieri. 

(2) Contestaţiile se depun la Secretariatul facultăţii care le înaintează spre 

soluţionare Comisiei centrale de acordare a burselor. 

(3) Comisia centrală de acordare a burselor soluţionează contestaţia în 2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. 

(3) Decizia de soluţionare a contestaţiei se va comunica în scris petentului de 

către Comisie. 

 

 

Capitolul VI 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 33 

 Studenţii care beneficiază de burse pot fi sancţionaţi prin retragerea temporară 

sau definitivă a bursei, dacă nu îşi îndeplinesc obligaţiile ori nu respectă disciplina 

universitară, potrivit prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenţilor din Academia de Poliţie aplicabil. 
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 Art. 34 

 Dosarele personale cu documentele justificative ale studenţilor care solicită 

bursă de ajutor social se păstrează şi se arhivează la Secretariatele facultăţilor. 

Art. 35 

 Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii oricărei burse, atrage 

răspunderea juridică, potrivit dispoziţiilor specifice din domeniu. 

 Art. 36 

 Anexele 1-5 sunt parte integrantă a prezentei Metodologii. 

 Art. 37 

           (1)  Prezenta metodologie  intră în vigoare în prima zi a anului universitar           

2020-2021. 

            (2) La data intrării în vigoare a prezetnului act cu caracter normativ, 

Metodologia nr. 111544 din 30.07.2017, republicată (3) prin HSU nr. 246/2016, 

precum și orice altă dispoziție contrară, se abrogă. 
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Anexa 1 

Criterii şi punctaje pentru departajare în vederea acordării bursei de performanţă 

ştiinţifică 

 

Nr.crt. Criteriu Nivel Punctaj 

1. Publicarea de cărţi, 

monografii, tratate în 

domeniul ştiinţelor 

juridice, ordine 

siguranţă  publică, 

istorie şi inginerie 

Autor unic sau prim autor 200 

Coautor1 150 

2. Publicarea de articole 

sau studii ştiinţifice de 

specialitate2 în 

reviste de specialitate din România sau 

din străinătate cotate ISI 

150 

reviste de specialitate din străinătate 

indexate în minim 5 baze de date 

internaţionale 

100 

reviste de specialitate din România 

cotate cel puţin B+ indexate în 2 baze 

de date 

75 

reviste de specialitate din România, 

indexate în 2 baze de date 

60 

volume ale unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale 

50 

volume ale unor manifestări ştiinţifice 

naţionale, cu excepţia celor organizate 

de Academia de Poliţie 

25 

volume ale unor manifestări ştiinţifice 

organizate de Academia de Poliţie 

20 

3. Prezentarea de articole 

sau studii ştiinţifice la 

din străinătate 75 

naţionale, cu excepţia celor organizate 50 

                                                 
1 Punctajul se împarte la numărul de coautori (ex. 3 coautori pe un tratat, curs, monografie au 150 puncte, deci 

50 puncte/autor) 
2 Punctajul se împarte la numărul de autori/coautori 
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sesiuni ştiinţifice de 

profil3 

de Academia de Poliţie 

organizate de Academia de Poliţie 20 

4. Membru în proiecte de 

cercetare ştiinţifică 

 50 

5. Obţinerea de Brevete de invenţie 150 

de inovaţie 100 

6. Participarea la 

cercurile ştiinţifice 

studenţeşti cu articole 

sau studii ştiinţifice 

unic autor 10 

coautor 5 

7. Obţinerea de premii la 

concursuri 

interuniversitare cu 

caracter ştiinţific4 

locul I 150 

locul II 85 

locul III 70 

menţiune 60 

8. Participarea în 

comitetele de 

organizare  a unor 

manifestări ştiinţifice 

de profil 

 10 

 

 

                                                 
3 Punctajul se împarte la numărul de autori/coautori 
4 Punctajul se împarte la numărul de autori/coautori 
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Anexa 2 

Criterii şi punctaje pentru departajare în vederea acordării bursei de performanţă  

cultural-artistică 

 

Nr.crt. CRITERIU NIVEL  PUNCTAJ 

1. Premii individuale 

obţinute la 

concursuri cultural-

artistice 5 

internaţionale locul I 100 

locul 

II 

95 

locul 

III 

90 

  

naţionale locul I 50 

locul 

II 

40 

locul 

III 

30 

  

interuniversitare locul I 30 

locul 

II 

20 

locul 

III 

10 

  

organizate de Academia de 

Poliţie 

locul I 20 

locul 

II 

15 

locul 

III 

10 

  

2. Premii pe echipe internaţionale locul I 100 

                                                 
5 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment 

în calitate de reprezentant al Academiei de Poliţie 
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obţinute la 

concursuri cultural-

artistice6 

locul 

II 

95 

locul 

III 

90 

  

naţionale locul I 50 

locul 

II 

40 

locul 

III 

30 

  

interuniversitare locul I 30 

locul 

II 

20 

locul 

III 

10 

  

organizate de Academia de 

Poliţie 

locul I 20 

locul 

II 

15 

locul 

III 

10 

  

3. Participarea cu 

lucrări la expoziţii7 

internaţionale  75 

naţionale  60 

interuniversitare  40 

organizate de Academia de 

Poliţie 

 10 

4. Participarea în internaţionale  50 

                                                 
6 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment 

în calitate de reprezentant al Academiei de Poliţie. Punctajul se împarte la numărul de membrilor echipei 
7 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment 

în calitate de reprezentant al Academiei de Poliţie. Punctajul se împarte la numărul de membrilor echipei 
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comitetele de 

organizare a unor 

concursuri cultural 

artistice sau 

expoziţii 

naţionale  30 

interuniversitare  20 

organizate de Academia de 

Poliţie 

 10 

5. Articole, eseuri, 

poezii etc. într-o 

publicaţie 8 

internaţională  100 

naţională  75 

interuniversitară  50 

a Academiei de Poliţie  15 

 

                                                 
8 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment 

în calitate de reprezentant al Academiei de Poliţie. Punctajul se împarte la numărul autorilor/coautorilor 
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Anexa 3 

Criterii şi punctaje pentru departajare în vederea acordării bursei de performanţă 

sportivă 

 

Criteriu Nivel  Punctaj 

Premii individuale şi 

pe echipe obţinute la 

competiţii sportive 9 

Finalele Campionatelor 

Mondiale 

locul I 350 

locul II 325 

locul III 300 

Finalele Campionatelor 

Europene 

locul I 300 

locul II 275 

locul III 250 

Finalele Campionatelor 

Balcanice 

locul I 250 

locul II 225 

locul III 200 

Finalele Campionatelor 

Naţionale Universitare 

locul I 200 

locul II 175 

locul III 150 

Finalele Campionatelor 

Naţionale ale MAI sau 

Campionatul Intituţiilor de 

Învăţământ ale MAI 

locul I 150 

locul II 125 

locul III 100 

 

 

                                                 
9 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului sau a echipe la 

eveniment în calitate de reprezentant al Academiei de Poliţie sau Ministerul afacerilor Interne. 
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Anexa 4 

Chestionar de autoevaluare 

a activităţii ştiinţifice/artistice/sportive a studentului  

______________________________ 

în anul universitar __________ 

în vederea acordării unei burse de performanţă ştiinţifică/artistică/sportivă 

 

 

Nr. 

crt. 

Date privind activitatea desfăşurată în perioada de referinţă Punctajul 

realizat Natura 

performanţei 

Data 

realizării 

Locul 

realizării 

performanţei 

Nivelul de 

performanţă 

atins 

Actul/ 

Documentul 

doveditor 

1       

2       

3       

4       

…..   

 

    

 

TOTAL PUNCTAJ 

 

 

 

Data,           

 Semnătura 
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Anexa 5  

Cerere-tip de acordare a unei burse 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea ________________________ 

Student __________________________ 

 

Către, 

Comisia de Acordare a Burselor pe Facultate 

 

Subsemnatul _______________________________________ , student în anul 

___, la specializarea _____________________________________, vă rog să  aprobaţi  

acordarea unei burse _______________________________________, pe anul 

universitar _________________. 

 

Media de promovare a anului universitar precedent este de  __________ 

 

* Declar pe propria răspundere că familia este compusă din ______________ 

membri, care realizează un venit total lunar de __________________________ lei , 

rezultând un venit pe membru de familie lunar de __________________________ lei. 

* Declaraţia se va completa doar de studenţii care solicită bursă socială 

 

Prezentei cereri îi anexez următoarele: 

1. adeverinţă de venit (tată)     

2. adeverinţă de venit (mamă)   

3. adeverinţă venit membru familie (unde este cazul)   

4. declaraţie notarială (unde este cazul)   

5. adeverinţă administraţie financiară   

6. adeverinţă pentru venituri agricole   

7. cupoane pensie (unde este cazul)   

8. cupoane şomaj (unde este cazul)   

9. adeverinţă şcolară/facultate (unde este cazul)   

10. certificat deces (unde este cazul)   
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11. copie după actul de divorţ (unde este cazul) 

12. chestionar de autoevaluare (unde este cazul)  

13. act doveditor privind perioada în care am beneficiat de bursă (unde este cazul) 

 

Menţionez că îndeplinesc toate condiţiile privind acordarea bursei solicitate. 

 

Data______________                                                                  Semnătura 

______________ 

 

INSTRUCTORUL SUPERIOR DE AN: Studentul a fost/nu a fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave, 

în semestrul ____ al anului universitar ___________________ 

Gradul, numele şi prenumele _____________________________________________ 

Data______________                                                    Semnătura  

        _______________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 


