
 
ANEXA 1 

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Caracteristici/Loc 
de desfăşurare 

Participări/ 
distincţii 

Număr 
puncte 

Nr. 
activităţi 

Total Observaţii 

1. Concursuri 
profesionale 

 
Internaţionale 

Premii 30    

Menţiuni 20    

Participare 10    

 
Naţionale 

Premii 30    

Menţiuni 10    

Participare 5*    

2. Lucrări şi 
articole 

publicate 

Pe plan naţional  30    

Pe plan 
internaţional 

 30    

3. Participare 
la contracte 

de 
cercetare 

  10   Studenţii  pot 
participa la 
contractele de 
cercetare cu terţi dar  
nu în contracte cu 
finanţare pe baza de 
concurs (PNII, etc.) 

4. Invenţii şi 
inovaţii 

  50    

5. Sesiuni de 
comunicări 
ştiinţifice 

studenţeşti 

 Premii 25    

 Menţiuni  15    

 Participare 10*    

6. Alte 
activităţi 
deosebite 
prezentate 
în CV 

  10   Pentru varietatea şi 
multitudinea 
activităţilor deosebite. 

7. Membri în 
comitete de 
organizare  

Manifestări 
ştiinţifice 
internaţionale 

 15   Pentru implicarea şi 
activitatea bogată a 
studenţilor în cadrul 
multitudinii de 
manifestări ştiinţifice 
ale facultăţii. 

Manifestări 
stiintifice naţionale 

 10   

Manifestări 
ştiinţifice locale 

 5   

8. Puncte 
acordate în 
conformitate 
cu media 
obţinută 

9.60 ÷ 9.69  5   Pentru stimularea 
activităţii de pregătire 
profesională a 
studenţilor, 
constituind totodată şi 
activitate ştiinţifică  

9.70 ÷ 9.79 10 

9.80 ÷ 9.89 15 

9.90 ÷ 10 20 

9. Activităţi de 
voluntariat 

  5    

TOTAL GENERAL     
Notă: 
*La punctele 1 şi 5, premiul sau menţiunea exclude punctajul pentru participare; punctajul se acordă pentru anul 
anterior de studii. Alocarea burselor în cadrul facultăţii se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. 
Punctajul minim este de 30 puncte. 
 

Studentul ................................................... Facultatea..........................................................Anul de studii....... 
Grupa ............. a obţinut .........puncte în anul universitar ......................., drept pentru care i se acordă bursa 
de performanţă. 

Decan, 

 
 
 



 
 

ANEXA 2 
 

Evaluarea performanţelor sportive1) 

 

 

 

 

1. Medalii sau premii obţinute la concursurile naţionale: 

1.1. Medalie de aur sau premiul I: 150 – 500 puncte 

1.2. Medalie de argint sau premiul II: 100 -149 puncte 

1.3. Medalie de bronz sau premiul III: 30 - 99 puncte 

 

2. Medalii sau premii obţinute la concursurile internaţionale: 

2.1. Medalie de aur sau premiul I: 901 – 1500 puncte 

2.2. Medalie de argint sau premiul II: 701 - 900 puncte 

2.3. Medalie de bronz sau premiul III: 550 - 700 puncte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1) Comisia de concurs va stabili baremul de punctare, în intervalele stabilite mai sus în 
funcţie de importanţa concursurilor. 
Pentru clasificarea concursurilor sportive, în funcţie de importanţa acestora, punctajul se 
face de Comisia de burse a facultăţii, cu consultarea cadrelor didactice din Centrul de 
Educaţie Fizică.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXA 3 
 

Evaluarea performanţelor cultural-artistice1) 

 

 

 

 

1. Premii obţinute la concursurile naţionale: 

1.4. Premiul I: 15 – 50 puncte 

1.5. Premiul II: 10 -14 puncte 

1.6. Premiul III: 3 - 9 puncte 

 

2. Premii obţinute la concursurile internaţionale: 

2.1. Premiul I: 90 – 150 puncte 

2.2. Premiul II: 65 - 85 puncte 

2.3. Premiul III: 51 - 64 puncte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1) Comisia de concurs va stabili baremul de punctare, în intervalele stabilite mai sus în 
funcţie de importanţa concursurilor. 


