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CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

Art. 1 (1) Bursele acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, conform 
prevederilor legale, sunt următoarele:  

 Bursă de performanţă ştiinţifică – din alocaţii bugetare şi/sau venituri proprii ale 
universităţii; 

 Bursă de performanţă „Meritul Olimpic” - din bugetul MEN; 
 Bursă de merit – alocaţii bugetare; 
 Bursă de studiu – alocaţii bugetare;  
 Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural – din bugetul MEN; 
 Bursă socială – alocaţii bugetare; 
 Bursă ocazională de ajutor social – alocaţii bugetare; 
 Bursă specială SNSPA – din fonduri proprii ale universităţii/structurilor academice. 

(2) Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de cerere. 
 

Art. 2 Beneficiarii burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
potrivit prezentului regulament, numiţi în continuare „studenţi”, sunt studenţii SNSPA, 
cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel 
licenţă şi masterat, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă. 

 

Art. 3 (1) Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.  

         (2) Se consideră integralist studentul care nu are nicio restanţă la momentul depunerii 
cererii de bursă. În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul 
depunderii cererii (se va ţine cont de sesiunea de restanţe şi măriri dacă aceasta a avut loc). 

         (3) Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I – studii universitare 
de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv. 

         (4) În acordarea bursei pentru semestrul I al anului universitar, cu excepţia situaţiilor 
menţionate la alineatul 3, media luată în calcul este cea din anului universitar anterior, iar 
pentru semestrul II se va ţine cont de media obţinută în sesiunea de la finalul semestrului I. 

 

Art. 4 (1) Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu 
structura anului universitar, aprobată de Senat. Bursele nu se acordă pe perioada vacanţelor, cu 
excepţiile prevăzute de H.G 558/1998, art.12: astfel, au dreptul la bursă pe perioada vacanţelor 
bursierii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial, ori dacă 
sunt bolnavi de TBC şi se află în evidenţe, dacă suferă de boli de diabet, boli maligne, 
sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infectaţi cu virusul HIV sau sunt 
bolnavi de SIDA, spondilită anchilozabilă sau reumatism articular acut. 
(2) Un student poate beneficia, pe parcursul unui semestru universitar, de o singură categorie 
de bursă. Prin excepţie, studenţilor olimpici internaţionali recompensaţi cu bursele de 
performanţă „Meritul Olimpic”, beneficiarii suportului financiar ERASMUS sau a altor 
programe similare şi cei care primesc burse sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, 
maternitate sau în caz de deces) pot cumula aceste forme de sprijin şi cu alte tipuri de burse 
acordate de universitate. 

 

Art. 5  (1) Bursele se acordă semestrial pentru fiecare an de studiu în parte,  la ciclul universitar de  
licenţă şi masterat. 
(2) Fac excepţie de la alineatul 1 bursele de performanţă, care nu pot fi acordate în anul I la 
studiile universtitare de licenţă.  
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(3) Alocarea numărului de burse pe cicluri universitare, specializări şi ani de studiu este stabilită 
de comisia de burse de la nivelul fiecărei structuri academice.  
(4) Pentru acordarea burselor pe semestrul I  la studiile universitare de licenţă şi masterat 
se vor lua în calacul mediile de la examenul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără 
concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare, se consideră 
admişi cu media 10,00. 
(5) Comisiile de burse de la nivelul structurilor academice pot stabili criterii specifice pentru 
departajarea candidaţilor cu medii egale. 

 

Art. 6 (1) Fondul de burse se repartizează pe structuri academice de către Consiliul de 
Administraţie al SNSPA, proporţional cu numărul studenţilor înmatriculaţi pe locuri 
subvenţionate de la bugetul de stat (la ciclul de licenţă şi masterat). 
(2) Comisia de burse este formată din prodecanul responsabil cu problemele studenţeşti 
sau un reprezentant desemnat de acesta – în calitate de preşedinte, doi reprezentanţi din 
partea cadrelor didactice şi doi reprezentanţi ai studenţilor. În măsura în care este posibil, 
se recomandă ca cel puţin unul dintre membrii comisiei să aibă pregătire juridică. 
(3) Comisia de burse este validată de consiliul structurii academice. Aceasta funcţionează 
şi ia decizii cu votul a 2/3 din membrii săi. 

 

Art. 7 (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ 
superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre 
instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu 
depăşească numărul anilor prevăzuţi ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la 
care urmează să beneficieze de bursă.  

         (2) Studenţii menţionaţi la alineatul 1 vor depune, ataşat cererii de bursă sau dosarului 
social, o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că nu 
primesc bursă la cealaltă instituţie de învăţământ.  

 

Art. 8 (1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă / absolvire care urmează o a doua specializare pot 
beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul semestrelor în care au 
beneficiat de burse să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi ca durată de 
şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 
(2) Studenţii menţionaţi la alineatul 1 vor depune ataşat cererii de bursă sau dosarului 
social o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să 
rezulte numărul semestrelor/anilor pe durata cărora au beneficiat de bursă. 

 

Art. 9 (1) Cererile şi dosarele de bursă se depun la secretariatele facultăţilor conform 
calendarului stabilit de Consiliul de Administraţie al SNSPA. 
(2) Lista repartizării burselor va fi publicată în c ult ece zile lucrătoare de la 
încheierea termenului pentru depunerea cererilor de bursă

el m z
. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), studenții Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative acceptați la un program de mobilități Erasmus+, care îndeplinesc 
condițiile pentru acordarea unei burse, conform prezentului regulament, pot depune 
cererea pentru acordarea bursei înaintea datei de plecare în mobilitate. 

 

Art. 10 (1) Cuantumul burselor acordare de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
este stabilit printr-o anexă la prezentul regulament.  

         (2) Anexa menţionată la alineatul 1 este propusă de Consiliul de Administraţie şi supusă 
aprobării Senatului SNSPA. 

         (3) Cuantumurile stabilite pentru fiecare tip de bursă trebuie să aibă în vedere acoperirea 
unor cheltuieli minime privind cazarea şi masa. 
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CAPITOLUL II  – Tipuri de burse 

 

Art. 11 (1) Bursa de performanţă ştiinţifică reprezintă un instrument de stimulare a 
studenţilor pentru implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică. 
(2) La începutul fiecărui an academic, Consiliul de Administraţie al SNSPA, printr-o 
anexă la prezentul regulament, propune acordarea unui număr de burse de performanţă 
ştiinţifică, ţinând cont de efortul financiar pe care şi-l poate asuma universitatea.  
(3) Consiliul de Administraţie propune şi numărul de burse care urmează să fie repartizat 
fiecărei structuri academice. 
(3) Senatul SNSPA adoptă propunerile Consiliului de Administraţie privind numărul de 
burse şi repartizarea acestora pe structuri academice. 

 

Art. 12 (1) Fondurile pentru bursele de performanţă vor fi constituite din alocaţii bugetare 
rezervate pentru burse, fonduri proprii ale SNSPA şi/sau din alte surse externe. 
(2) Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 10 luni consecutive, începând cu anul II 
de studii universitare de licenţă.  
(3) Beneficiarii burselor de performanţă din anii terminali primesc bursă până la momentul 
încetării calităţii de student, dar nu pot să depăşească perioada stabilită la alineatul 2. 
(4) Bursa de performanţă se întrerupe în momentul în care studentul nu mai îndeplineşte 
condiţia de a fi integralist. 

 

Art. 13 (1) Consiliul fiecărei structuri academice va adopta propria metodologie de acordare a 
burselor de performanţă ştiinţifică.  

         (2) Metodologiile aprobate de consiliile structurilor academice se vor transmite spre 
informare Consiliului de Administraţie al SNSPA. 

 

Art. 14 (1) Bursa de performanţă „Meritul olimpic” se acordă pe toată perioada studiilor 
universitare studenţilor care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la 
olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri, 
indiferent de disciplină, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării Tineretului şi Sportului, la începutul anului universitar.  
(2) Bursa de merit olimpic se acordă începând cu luna imediat următoare realizării 
performanţei şcolare prevăzute la alin. 1, inclusiv pe perioada  vacanţelor.  
(3)  Bursa se suspendă în momentul în care studentul nu mai este integralist în anul 
precedent.  
(4) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic este diferenţiat în funcţie de nivelul 
performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel:  
a)  pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit 

olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la 
data acordării acesteia;  

b)  pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al 
bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim 
garantat pe economie la data acordării acesteia;  

c)  pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al 
bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim 
garantat pe economie la data acordării acesteia;  

(5) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic se calculează anual, în funcţie de 
valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. 
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Art. 15 (1) Bursa de merit se acordă studenţilor integralişti care au obţinut minimum media 

9,75 (nouă 75%) în semestrul/anul universitar precedent.  
 (2) În funcţie de fondurile disponibile, Comisia de burse poate decide plafonarea 
numărului de burse de merit şi departajarea candidaţilor conform umătoarelor criterii: 
a)  media de la Bacalaureat pentru studenţii din anul I – studii universitare de licenţă; 
b) media de la examenul de licenţă  pentru studenţii din anul I – studii universitare de 
masterat; 
c) alte criterii stabilite la nivelul structurilor academice.  
 

Art. 16 Bursele de studiu se acordă studenţilor integralişti, în ordinea descrescătoare a 
mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50 (opt 50%).  
 

Art. 17 (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă din 
alocaţiile bugetare.  
(2) Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat, distinct de 
fondurile destinate celorlalte categorii de burse.  
(3) În situaţia în care Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va include 
fondurile destinate acestor burse în fondul general de burse alocat universităţii, fondul de 
burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de studiu pentru 
studenţii cu domiciliul în mediul rural.  
(4) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă anual, pe bază 
de contract.  
(5) Pentru a beneficia de aceste burse de studii, solicitanţii trebuie să fie studenţi ai 
instituţiilor de învăţământ superior acreditate, cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: a. au domiciliul stabil în mediul rural, b. nu au restanţe la 
examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă niciun an universitar, c. 
se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în 
învăţământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puţin egală 
cu durata studiilor.  
(6) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada 
anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care 
studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 5.  
(7) Numărul de burse şi repartizarea acestora la instituţiile de învăţământ superior 
acreditate, pe specializări, se stabilesc anual prin ordin al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, în funcţie de necesităţile de personal didactic calificat 
pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural.  
(8) Cuantumul bursei de studiu rural se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se indexează conform legii.  
(9) Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte 
tipuri de bursă acordate conform legislaţiei în vigoare.  
(10) În cazul în care, după absolvire, beneficiarul bursei refuză să profeseze în 
învăţământul rural, conform prevederilor contractului, acesta va restitui integral sumele 
primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în conformitate cu angajamentul 
de plată încheiat ca anexă la contract. 

Art. 18 (1) Bursele sociale reprezintă cel mult 60% din totalul burselor acordate. 
          (2) Media minimă de la care se pot depune dosarele de bursă socială este 7,50 (şapte 50%).  

Art. 19 Pot beneficia de bursă socială studenţii de la învăţământul de zi, care nu  beneficiază de 
bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea prioritară stabilită mai jos: 
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(1) studenţii integralişti orfani de ambii părinţi ori cei proveniţi din casele de copii sau 
plasament familial, care nu realizează venituri mai mari decât salariul minim pe economie. 
(2) studenţii integralişti bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale şi suferă de: 
boli maligne; limfoame, talasemii, scleroze multiple; bolnavi de SIDA; insuficienţă renală 
cronică; sindromuri de malabsorbţie grave; epilepsie; boli imunologice; care suferă de diabet; 
cardiopatii congenitale; bolnavi TBC; care sunt infestaţi cu virusul HIV; hepatită cronică; 
astm bronşic; spondilită anchilozantă; reumatism articular acut; glaucom; miopie gravă; 
ulcerul gastroduodenal (art. 12, Anexa 2  din H.G. nr. 558/1998). 
(3) studenţii integralişti a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit mediu 
lunar pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie.  

Art. 20 Studenţii care solicită bursă de ajutor social conform articolului 19 alineatul 3 au 
obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei documentele menţionate în Anexa 1  
a prezentului regulament.  

Art. 21 (1) Se acordă, de asemenea, burse ocazionale de ajutor social (conform HG 
558/1998), pentru: deces, sarcină şi ajutor pentru îmbrăcăminte.  
(2) Acestea se acordă o singură dată pe semestru, în cuantum cel puţin egal cu bursa 
socială, dar nu poate depăşi cuantumul a două burse sociale, conform deciziei Comisiei de 
burse de la nivelul fiecărei structurii academice. 
(3) Acest tip de bursă se poate cumula cu alte cateogrii de burse. 

Art. 22 (1) Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se acordă studenţilor 
orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele 
de copii, din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat, în cele 3 
luni consecutive anterioare depunerii cererii, un venit mediu lunar pe membru de familie 
mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.  
(2) Studenţii care solicită această categorie de bursă ataşează, la dosarul pentru bursa de 
ajutor social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.  

Art. 23 (1) Bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă studentei sau 
studentului a cărui soţ, respectiv soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre 
formele de bursă şi constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru 
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut.  
(2) Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă de ajutor social ocazional pentru 
maternitate cuprind următoarele documente: cerere, copie după cartea/buletinul de 
identitate a/al solicitantului şi copie după certificatul de naştere al copilului. 

Art. 24 (1) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces care se poate acorda 
studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil). În caz de deces 
al/a studentului/ei, se poate acorda o bursă familiei acestuia/eia, pe bază de cerere.  
(2) Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social ocazional pentru deces cuprind 
următoarele documente: cerere tip; copie după cartea/buletinul de identitate a/al solicitantului; 
copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) şi copie după certificatul de deces. 

Art. 25 Secretariatele vor prelua dosarele pentru bursele sociale şi pentru bursele de ajutor 
social ocazional doar dacă sunt complete. 

Art. 26 Bursele sunt constituite din alocaţiile bugetare şi pot fi suplimentate din veniturile 
proprii ale fiecărei structuri academice, cu acordul consiliilor acestora. 

 Art. 27 (1) Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative acordă din surse proprii Bursa 
Specială SNSPA.  
(2) Bursa se poate acorda o singură dată pe semestru şi poate fi cumulată cu alte categorii 
de burse. 
(3) Bursa este propusă de consiliul structurii academice din care provine studentul şi este 
aprobată de Consiliul de Administraţie al SNSPA. 
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(4) Cuantumul acestei categorii de bursă este aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA. 
(5) Propunerea de acordare a bursei va  avea la bază unul din următoarele criterii: 
a)  rezultate deosebite în activitatea academică (şef de promoţie, încheierea unui ciclu de 

studii universitare cu media 10,00 etc.) 
b)  activităţi sociale şi administrative în cadrul structurii academice/universităţii; 
c)  rezultate deosebite la manifestări extracurriculare; 
d)  contribuţii la promovarea imaginii SNSPA pe plan naţional şi internaţional. 

Art. 28 (1) Studentul poate contesta în scris respingerea cererii de solicitare a bursei. Contestaţia 
se depune la secretariatul structurii academice de care aparţine, în termen de maximum 
două zile lucrătoare de la afişarea listei cu repartizarea burselor.  
(2) Contestaţiile se soluţionează de comisia de burse de la nivelul fiecărei structuri 
academice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor. În cazul în care comisia de burse consideră că o contestaţie este 
foarte  complexă, poate transfera soluţionarea acesteia către consiliul structurii  academice 
respective sau către Consiliul de Administraţie al SNSPA.  

Art. 29 Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea 
burselor încasate necuvenit, răspunderea penală şi implicit, exmatricularea studentului. 

Art.  30 Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  
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Anexa I - Criterii privind acordarea burselor sociale în SNSPA 

 
Art. 1 Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar 
mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie îşi pot depune dosarul 
pentru acordarea unei burse de ajutor social. 

Art. 2  În procesul de verificare a dosarelor sociale comisiile de burse, din fiecare facultate, au 
dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice 
şi Administrative. 

Art. 3 Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele 
acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:  

• cerere personală de solicitare a bursei; 

• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ; 

• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la 
care se adaugă talonul de pensie de urmaş; 

• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu 
adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia; 

• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni); 

• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social; 

• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte 
venituri, în afara celor declarate; 

• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari; 

• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de 
venit, la nivelul familiei; 

• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă 
instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul. 
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Anexa II. Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative  - anul universitar 2015/2016 

 
 

Art. 1 Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în 
anul universitar 2015/2016 este stabilit în tabelul de mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Tipul bursei Cuantumul bursei 
 

1. Bursă de performanţă ştiinţifică 550 lei 
2. Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” conf. reglementărilor MEN  

 
3. Bursă de merit  360 lei 
4. Bursă de studiu  330 lei 
5. Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în 

mediul rural 
conf. reglementărilor MEN 

6. Bursă socială 300 lei 
7. Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau 

îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe semestru 
minimum 300 lei  
maximum 600 lei 

8. Bursa Specială SNSPA conf. propunerilor structurilor 
academice 

 

Art. 2 Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 
1050 lei brut. 

Art. 3 (1) În anul universitar 2015/2016 se vor acorda maximum 3 burse de performanţă 
ştiinţifică pentru fiecare structură academică – conform deciziei Consiliului de Administraţie al 
SNSPA. 

(2) Consiliile structurilor academice vor decide numărul burselor de performanţă acordate, 
conform metodologiei aprobate, în limita numărul burse aprobat de Consiliul de Administraţie al 
SNSPA. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexa 3 – Cerere-tip bursă 
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Doamnei/Domnului Preşedinte a/al Comisiei de burse  
 

 

 

 Subsemnatul (a), _________________________________________________________, 

student(ă) a Facultăţii  ___________________________________________________, SNSPA,  

specializarea ______________________________________anul____, media _________, telefon 

_________________, rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 20___-20___, a 

bursei_________________________________________1. 

 

De asemenea, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că nu mai primesc bursă de la o altă instituţie de învăţământ superior finanţată de la 

bugetul de stat. 

 

Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept 

consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta 

cerere, nu sunt luate în consideraţie. 

 

 

 

 

Data                                                                                                                  Semnătura, 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Verificarea corectitudinii mediei menţionate,  
 

Semnătură secretariat _____________________________ 
 

Anexa 4 Cerere-tip burse sociale şi ajutor social ocazional 
 

 
1 Se va menţiona tipul bursei: de merit, de studiu, socială, ajutor social ocazional etc.  
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Doamnei/Domnului Preşedinte a/al Comisiei de burse  
 

 

 Subsemnatul (a), _________________________________________________________, 

student(ă) a Facultăţii  ___________________________________________________, SNSPA,  

specializarea ______________________________________anul____, media _________, telefon 

_________________, rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 20___-20___, a 

bursei_________________________________________2. 

 

În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de familie, conform 

Regulamentului privind acordarea burselor în Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative: 

Nr. 

crt. 

Venituri realizate lunar de 
membrii familiei 

Documentul justificativ 
anexat 

 

    Valori medii
    (lei/ lună)3

 

A. Venituri realizate   

 Venituri totale realizate    

 Pensii    

 Alocaţia de stat pentru copii    

 Alte ajutoare primite de la stat    

 Venituri din agricultură    

 Alte venituri    

                               Total venituri   

B.  Număr persoane familie   

 Număr preşcolari   

 Număr elevi   

 Număr studenţi   

 Numărul altor membri ai familiei 
aflaţi în întreţinere legală  

  

                   Nr. total membrii famile   

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul 

că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, 

restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. Sunt de acord cu verificarea 

ulterioară a documentelor depuse la dosar. 

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente4: 

                                                 
2 Se va menţiona tipul bursei: de merit, de studiu, socială, ajutor social ocazional etc.  
3 Valoarea medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor totale obţinute în ultimele trei luni şi împărţirea 
acestei sume la trei (3). 
4 A se vedea Anexa 1 din Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA 
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 _____________________________________ 

  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

 Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept 

consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta 

cerere, nu sunt luate în consideraţie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Data                                                                                                                  Semnătura, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verificarea existenţei în dosar a documentelor solicitate,  
 

Semnătură secretariat _____________________________ 
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