REGULAMENT
privind acordarea burselor în SNSPA

Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 21/2022

● Având în vedere prevederile art. 12, 204, 205, 223 şi 238 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
● în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392/2017 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
Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative aprobă următorul Regulament:
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, din alocaţii bugetare şi/sau venituri proprii ale universităţii;
▪ Bursă de merit I, din alocaţii bugetare;
▪ Bursă de merit II, din alocaţii bugetare;
▪ Bursă socială, din alocaţii bugetare;
▪ Bursă socială ocazională, din alocaţii bugetare;
▪ Bursă specială SNSPA, din alocaţii bugetare şi fonduri proprii ale structurilor academice;
▪ Bursă plasament, din venituri proprii ale universităţii;
(2) Bursele acordate de Ministerul Educaţiei, conform prevederilor legale, sunt următoarele:
▪ Bursă de performanţă „Meritul Olimpic”, din bugetul ME;
▪ Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural, din bugetul ME;
(3) Toate aceste categorii de burse se acordă 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 eligibil.
(2) Se consideră eligibil 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 (cu
sesiunea de restanţe şi măriri dacă aceasta a avut loc, conform structurii anului universitar).
(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) Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III la
studii universitare de licenţă şi anul II la studii universitare de masterat este media din anul de
studiu anterior.
(5) În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toţi anii de studii, media luată în calcul este cea
din semestrul I al anului respectiv.
Art. 4 (1) Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate
cu structura anului universitar, aprobată de Senat.
(2) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă şi pentru un
singur program de master.
(3) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul
să opteze pentru cea cu valoare mai mare.
(4) Prin excepţie de la alin. (3), studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt
tip de bursă.
(5) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (4) şi care au dreptul să primească atât bursă
de performanţă, cât şi bursă de merit I sau II trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând să o
aleagă pe cea cu valoare mai mare sau durata mai lungă de acordare.
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Art. 5 (1) La ciclul universitar de licenţă şi masterat, bursele se acordă semestrial. Bursele se acordă
pe perioada vacanţelor.
(2) Fac excepţie de la alineatul (1) bursele de performanţă, care nu pot fi acordate în anul I la
studiile universitare de licenţă şi masterat
(3) Studenţii din ultimul an de studiu primesc bursă până data programată pentru susţinerea
examenului de finanlizare a studiilor din respectivul ciclu, conform structurii anului universitar
aprobată de Senat şi raportat la sumele alocate cu această destinaţie de ordonatorul principal de
credite.
(4) Alocarea numărului de burse pe cicluri universitare, specializări şi ani de studiu este stabilită
de Comisia de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor (Comisia de burse) de la nivelul
fiecărei structuri academice.
(5) Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul I, la studiile universitare de licenţă şi
masterat se vor lua în calcul 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.
(6) Comisiile de burse de la nivelul structurilor academice pot stabili criterii specifice pentru
departajarea candidaţilor cu medii egale.
(7) (1) Bursele pot fi suspendate dacă studentul bursier nu mai este eligibil după sesiunea de vară;
(2) Dacă nu mai îndeplinește condițiile de prezență pe semestru de minimum 50% pentru fiecare
disciplină.
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) şi în funcţie de alocaţia prevăzută în contractul instituţional anual.
(2) Comisia de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor 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.
(3) Comisia de burse este validată de consiliul structurii academice. Aceasta lucrează 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 acelaşi tip de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.
(2) Studenţii menţionaţi la alineatul (1) vor completa în cererea de bursă o declaraţie pe propria
răspundere că nu primesc acelaşi tip de bursă la altă instituţie de învăţământ.
Art. 8 (1) Cererile şi dosarele de bursă se depun la secretariatele structurilor academice conform
calendarului stabilit de Consiliul de Administraţie al SNSPA.
(2) Lista repartizării burselor va fi publicată în cel mult zece zile lucrătoare de la încheierea
termenului pentru depunerea cererilor de bursă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii Şcolii Naţionale de Studii Politice şi
Administrative acceptaţi la un program de mobilităţi ERASMUS+, care îndeplinesc condiţiile
pentru acordarea unei burse, conform prezentului regulament, pot depune cererea pentru acordarea
bursei înaintea datei de plecare în mobilitate. Dacă studentul s-a întors sau se află în mobilitate,
cererea şi situaţia şcolară obţinută în cadrul mobilităţii, pot fi depuse şi după perioada stabilită,
dar nu mai târziu de 30 de zile calendarisitice.
Art. 9 (1) Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este
stabilit în Anexa II la prezentul regulament. Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât
cuantumul bursei de merit atribuită în instituţia de învăţământ respectivă. Cuantumul bursei de merit
este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
(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 de subzistență.
Art 10 Bursele pentru stagii de studii universitare se acordă în vederea susţinerii mobilităţilor temporare
efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate. Cuantumul acestor burse este stabilit de
senatul universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie şi a Biroului ERASMUS+.
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CAPITOLUL II – Tipuri de burse
Art. 11 (1) Bursa de performanţă 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 propune acordarea
unui număr de burse de performanţă.
(3) Senatul SNSPA adoptă propunerile Consiliului de Administraţie privind numărul de burse.
Numărul burselor va fi făcut public pe pagina de web a universităţii.
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 unui an calendaristic, dar nu mai mult de
finalizarea studiilor.
(3) Bursa de performanţă se întrerupe în momentul în care studentul nu mai îndeplineşte condiţia
de a fi eligibil.
Art. 13 (1) Consiliul fiecărei structuri academice va adopta propria metodologie de acordare a burselor
de performanţă.
(2) Metodologiile aprobate de consiliile structurilor academice se vor transmite spre avizare
Consiliului de Administraţie al SNSPA.
(3) Pentru bursele de performanță se va depune la secretariatul structurii academice un dosar care
cuprinde: cerere, Curriculum Vitae, listă participare la concursuri profesionale, lucrări și articole
publicate, participări la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare, în primele două
săptămâni ale fiecărui an universitar, conform Metodologiei de acordare a burselor de performanţă.
Art. 14 (1) Bursa de merit I se acordă studenţilor eligibili care au obţinut minimum media 9,75 (nouă
75%) în semestrul sau anul precedent, după caz. Pentru anul I (studii de licenţă şi de masterat),
semestrul I nu se acordă acest tip de bursă.
(2) În funcţie de fondurile disponibile, Comisia de burse poate decide plafonarea numărului de
burse de merit I şi departajarea candidaţilor conform criteriilor stabilite la nivelul structurilor
academice.
Art. 15 (1) Bursa de merit II se acordă studenţilor eligibili, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita
inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50 (opt 50%), fără a depăşi fondul alocat.
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 (1) Bursele sociale reprezintă minimum 30% din fondul de burse repartizat universităţii,
repectiv fiecărei structuri academice.
(2) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în totalitate, acesta
se redistribuie pentru alte tipuri de burse.
(3) Pentru acordarea burselor sociale nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui de
promovabilitate.
Art. 17 (1) Pot beneficia de bursă socială studenţii de la învăţământul de zi, în ordinea prioritară stabilită
mai jos:
a) studenţii 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) studenţii bolnavi 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;
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c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar un
venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie.
(2) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art. 18 Studenţii care solicită bursă de ajutor social conform articolului 17 lit. c) au obligaţia de a depune
la dosarul de acordare a bursei documentele menţionate în Anexa 1 a prezentului regulament.
Art. 19 (1) Prin decizia Consiliului de Administraţie, SNSPA acordă, pe bază de cerere, Bursa
plasament pentru copiii proveniţi din casele de copii sau plasament familial, în cuantum de 700 lei/lună,
timp de 12 luni, fără îndeplinirea altor criterii academice.
(2) Bursa plasament se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial
cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat.
Art. 20 (1) Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de
următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:
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 socioeconomic, 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 o singură dată pe semestru. Studenţii care solicită această categorie de bursă anexează,
la dosarul pentru bursa de ajutor social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 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 nounăscut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut. Dosarelecerere 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.
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. 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.
(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.
Art. 21 Secretariatele vor prelua dosarele pentru bursele sociale şi pentru bursele de ajutor social
ocazional doar dacă sunt complete.
Art. 22 Bursele sunt constituite din alocaţiile bugetare şi pot fi suplimentate din veniturile proprii ale
fiecărei structuri academice, cu acordul consiliilor acestora.
Art. 23 (1) Bursa Specială SNSPA se acordă de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
din alocaţii bugetare şi fonduri proprii ale structurilor academice.
(2) Bursa se poate acorda o singură dată pe an 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.
(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. În acest caz se acordă o singură bursă pentru
acelaşi rezultat;
d) contribuţii la promovarea imaginii SNSPA pe plan naţional şi internaţional.
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Art. 24 (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) Pentru soluționarea contestațiilor, comisia de rezolvare a acestora are la dispoziție dosarul complet
al solicitantului.
(3) Contestaţiile se soluţionează de comisia de contestaţii de la nivelul fiecărei structuri academice,
numită de către consiliul acesteia, în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului
de depunere a contestaţiilor. Rezultatul contestaţiei este definitiv.
Art. 25 Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea burselor
încasate necuvenit, răspunderea penală şi implicit, exmatricularea studentului.
Art. 26 (1) Nerespectarea de către studenţi a îndatoririlor cuprinse în regulamentele SNSPA, precum şi
altor reglementări legale în vigoare atrage suspendarea plăţii bursei/burselor.
(2) Bursele se pot suspenda la propunerea consiliilor structurilor acdemice cu aprobarea rectorului
SNSPA.
Art. 27 Anexele I, II, III şi IV fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 28 Prezentul regulament intră în vigoare la 1 octombrie 2022.

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 21 din 18.03.2022
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Anexa I
Criterii privind acordarea burselor sociale şi de ajutor social ocazional în
SNSPA
Art. 1 Studenţii eligibili a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit net lunar mediu pe
membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie îşi pot depune dosarul pentru
acordarea unei burse sociale şi/sau de ajutor social ocazional.
Art. 2 În procesul de verificare a dosarelor sociale şi/sau de ajutor social ocazional comisiile de burse,
din fiecare structură academică, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administrative.
Art. 3 (1) 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 lehuzie 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;
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.
m) orice alte venituri realizate de student sau de familia acestuia, după caz.
(2) 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.
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Art. 4 În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente
justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în tipurile de burse oferite:
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care
niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens,
însoţită de documentele care atestă acest lucru;
b) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
c) 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.
17 alin. (1) lit. b);
d) comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale, pentru situaţiile în care există suspiciuni
rezonabile, 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.
Art. 5 Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în
funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

cerere personală de solicitare a bursei;
adeverinţă cu venitul net realizat de solicitant (pe ultimele 3 luni), dacă este cazul;
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 sau de ambii, 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 net realizat, de fiecare membru al familiei (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 sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;
cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare 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.

Art. 6 (1) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune
următoarele documente:
a) cerere tip completată și semnată de către solicitant;
b) copie a cărţii de identitate a solicitantului;
c) copie a certificatului de naștere a solicitantului,
d) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui, după caz;
e) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
i. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile
care se iau în considerare;
ii. adeverința de șomaj;
iii. adeverinţa de venit net (pe ultimele 3 luni);
iv.
adeverința de venit net a studentului (pe ultimele 3 luni), dacă este cazul.
f) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi
autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale,
activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc.,
conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal);
g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât
cele declarate.
(2) Studenții orfani de un părinte vor prezenta și documentele de venit pentru ceilalți membri ai familiei.
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Art. 7 În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de
plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:
a) cerere tip completată și semnată de către solicitant;
b) copie a cărţii de identitate a solicitantului;
c) copie a certificatului de naștere a solicitantului;
d) documente justificative privind situaţia în care se află:
i. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
ii. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial.
e) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei
sociale, după caz:
i. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
ii. adeverinţă de şomaj;
iii. adeverinţa de venit net (pe ultimele 3 luni);
iv.
adeverința de venit net a studentului (pe ultimele 3 luni), dacă este cazul.
f) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi
autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale,
activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc.,
conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât
cele declarate.
Art.8 În vederea obţinerii unei burse sociale pe motive medicale, studenţii vor depune următoarele
documente:
a) cerere tip completată și semnată de către solicitant;
b) copie a cărţii de identitate a solicitantului;
c) document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în
domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv
Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În documentul medical
prezentat de student se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de
boli specificate la art. 6 (2) lit.b din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3392/2017 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.
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Anexa II
Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Art. 1 Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este stabilit
în tabelul de mai jos.
Nr. crt.

Tipul bursei

Cuantumul bursei

1.

Bursă de performanţă

2.

Bursă de merit I

minimum 900 lei

3.

Bursă de merit II

minimum 800 lei

4.

Bursă socială

minimum 700 lei

5.

Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces)

minimum 700 lei

6.

Bursă de ajutor social ocazional (îmbrăcăminte și
încălțăminte) – se acordă o singură data pe semestru

minimum 700 lei

7.

Bursă plasament – se acordă 12 luni

8.

Bursa Specială SNSPA

1000 lei

700 lei
Cuantumul aprobat de C.A.

Art. 2 Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este
conform reglementărilor legale la data înregistrării cererilor.
Art. 3 (1) Anual se vor acorda maximum 3 burse de performanţă ştiinţifică pentru fiecare structură
academică. Consiliul de Administraţie poate aproba modificarea acestui număr la începutul fiecărui an
academic.
(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.
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Anexa III
Cerere tip - bursă de merit I sau II

Doamnei/Domnului Preşedinte a/al Comisiei de burse

Subsemnatul (a), _________________________________________________________,
student(ă) a Facultăţii/Departamentului _________________________________________, SNSPA,
specializarea ______________________________________anul____, media _________, telefon
_________________, vă rog să-mi aprobaţi acordarea, în anul universitar 20___-20___, semestrul
_____, a bursei_________________________________________1.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii că nu mai
primesc bursă de la o altă instituţie de învăţământ superior finanţată de la bugetul de stat.
De asemenea, declar pe propria răspundere că NU DA am mai primit bursă pe parcursul studiilor
de licență/masterat de la o alta instituție de învățământ superior de stat pe o perioada de__________
semestre sau ______________ ani de studiu (se completează doar dacă este cazul).
Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici, completarea eronată sau nerespectarea
perioadei de depunerea anunţată va avea drept consecinţă respingerea cererii/ dosarului de bursă şi că
documentele anexate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.
Data

____________

Semnătura,

____________

Verificarea corectitudinii mediei menţionate,
Semnătură secretariat _____________________________
(iniţiale nume şi prenume responsabil)

1

Se va menţiona tipul bursei: de merit I sau II
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Anexa IV
Cerere tip- burse sociale şi ajutor social ocazional
Doamnei/Domnului Preşedinte a/al Comisiei de burse
Subsemnatul (a), _________________________________________________________,
student(ă) a Facultăţii/Departamentului _________________________________________, SNSPA,
specializarea
______________________________________anul____,
media
_________,
telefon
_________________, vă rog să-mi aprobaţi acordarea, în anul universitar 20___-20___, semestrul ____, a
bursei_________________________________________2.
În vederea obţinerii dreptului de bursă ________________________, declar toate veniturile obţinute de familie,
conform Regulamentului privind acordarea burselor în Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative:
Valori medii
Nr. crt.
Venituri realizate lunar de membrii familiei
(lei/ lună)3
A.
Venituri realizate
Venituri totale realizate din salarii, sporuri şi indemnizaţii
Pensii
Alocaţia de stat pentru copii
Alte ajutoare primite de la stat
Venituri din agricultură
Alte venituri
Total venituri
B.
Număr membri familie
Părinţi
Număr preşcolari
Număr elevi
Număr studenţi
Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală
Nr. total membri familie
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:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă
respingerea dosarului şi că documentele anexate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în
consideraţie.
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.
Data

____________

Semnătura,

____________
Verificarea existenţei în dosar a documentelor solicitate,
Semnătură secretariat _____________________________
(iniţiale nume şi prenume responsabil)

2

Se va menţiona tipul bursei: socială, ajutor social ocazional, după caz tipul acesteia.
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 I din Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA
3
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