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DECIZIA nr. 88 din 09.12.2010 

 
 
 În baza H.G. nr. 1402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Credite şi Burse de Studii; 
 În baza H.G. nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
 În baza O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii; 
 În baza H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români 
aflaţi la studii în străinătate;  
 În baza H.G. nr. 697/1996 privind acordarea de burse pentru stagii de studii universitare şi 
postuniversitare în străinătate, modificată prin H.G. nr. 533/1998; 

În baza H.G. nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate 
„Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice. 
 
 

Directorul General al Agenţiei de Credite şi Burse de Studii 
 

DECIDE: 
 
 
 Art. 1 Se aprobă baremele pentru evaluarea candidaturilor depuse pentru obţinerea burselor 
de studii în străinătate (bursele oferite în baza acordurilor bilaterale sau a ofertelor unilaterale; 
bursele instituite prin H.G. nr. 697/1996, modificată prin H.G. nr. 533/1998; bursa Theodor Aman 
instituită prin H.G. nr. 861/2003), prezentate în anexele 1 - 4. 
 

Art. 2. Baremele pentru evaluarea candidaturilor se aprobă pe categorii de candidaţi: elevi – 
anexa 1, studenţi (licenţă) – anexa 2, licenţiaţi (studenţi master şi doctoranzi) – anexa 3 şi doctori (în 
ştiinţă sau arte) – anexa 4. 

 
Art. 3. Baremele de evaluare vor fi făcute publice pe site-ul www.roburse.ro. 

 
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de Agenţia de Credite şi Burse de Studii. 

 
 

Director General, 
Maria – Magdalena JIANU 

 
 

 
 

Întocmit, 
Ecaterina Bodeanu
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Anexa 1 la Decizia nr. 88/09.12.2010 
 

BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS 
 
 
 
CATEGORIA:  
ELEVI ÎN CLASA a XII-A 

 
 

1. 
Rezultate studii liceale  
Se dublează media generală a anilor de studii promovaţi (IX-XI) 

max. 20 puncte 

2. Proiect de studiu/creaţie artistică max. 40 puncte 

3. Premii şi menţiuni la concursurile elevilor max. 15 puncte 

4. 
Activitate ştiinţifică (prezentări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, alte 
activităţi, publicaţii etc.) 

max. 10 puncte 

5. 
Alte elemente relevante privind pregătirea, activitatea şi performanţele obţinute 
de candidat, în activităţi extracurriculare (activitate de voluntariat, participare la 
proiecte, cercuri etc.) 

max. 15 puncte 

 

 TOTAL max. 100 puncte 
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Anexa 2 la Decizia nr. 88/09.12.2010 
 

BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS 
 
CATEGORIA:  
STUDENŢI  
 

a) Rezultate studii liceale – numai pentru studenţii din anul I  
Se dublează media generală a examenului de bacalaureat 

1. 
b) Rezultate studii universitare – pentru studenţii din anii II-VI 

Se dublează media generală a anilor de studii promovaţi 

max. 20 puncte 

2. Proiect de studiu/cercetare/creaţie artistică max. 50 puncte 
a) Motivaţie, justificare 0-5 puncte 
b) Obiective clare, precise 0-5 puncte 
c) Fezabilitate 0-5 puncte 
d) Activităţi prevăzute în vederea realizării obiectivelor 0-5 puncte 
e) Mod de valorificare a rezultatelor 0-5 puncte 
f) Mod de diseminare a cunoştinţelor dobândite 0-5 puncte 
g) Programul este în concordanţă cu lucrările elaborate anterior 0-5 puncte 
h) Încadrare şi validare în programul de studiu/specializare 0-5 puncte 
i) Vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa 0-5 puncte 
j) Exprimare clară, coerentă şi logică a ideilor 0-5 puncte 
3. Premii şi menţiuni la concursurile elevilor / studenţilor max. 10 puncte 
4. Activitate ştiinţifică max. 10 puncte 

 În calitate de unic autor   

 1. Lucrări comunicate   
 în ţară                                                                                    5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
 în străinătate                                                                          5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 

 2. Lucrări publicate   
 în ţară                                                                                    5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
 în străinătate                                                                          5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 

 3. Cărţi/traduceri publicate în edituri cu referenţi, inclusiv publicaţii didactice 

 în ţară                                                                                    5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 
 în străinătate                                                                          5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 
 În calitate de coautor   

 1. Lucrări comunicate   
 în ţară                                                                                    5 x 0,10 puncte 0-0,5 puncte 
 în străinătate                                                                          5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 

 2. Lucrări publicate   
 în ţară                                                                                    5 x 0,10 puncte 0-0,5 punct 
 în străinătate                                                                          5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
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 3. Cărţi/traduceri publicate în edituri cu referenţi   
 în ţară                                                                                    5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
 în străinătate                                                                          5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 

 

NOTĂ : 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanţa lucrării în domeniu.  
În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice: expoziţii, filme, concerte, 
performanţe naţionale, mondiale, olimpice. 
              2. Numărul maxim de articole/ lucrări/ cărţi/ traduceri publicate, de lucrări susţinute 
la sesiunile de comunicări ştiinţifice este 5, chiar dacă un candidat face dovada mai multora. 

5. 

Alte elemente relevante privind pregătirea, activitatea şi performanţele 
obţinute de candidat, în activităţi extraprofesionale/extracurriculare 
(activitate de voluntariat, participare la proiecte, cercuri, membru în 
echipe de cercetare etc.) 

max. 10 puncte 

 TOTAL max. 100 puncte 
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Anexa 3 la Decizia nr. 88/09.12.2010 
 

BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS 
 
CATEGORIA:  
LICENŢIAŢI – studenţi master sau doctoranzi 
 
1. Rezultate studii universitare (media generală a anilor de studii) max. 10 puncte 

2. Rezultate examen de licenţă (media generală a examenului de licenţă) max. 10 puncte 

3. 
Student la studii aprofundate/masterat 

a) în domeniul proiectului de studiu propus 
b) în domeniu diferit faţă de studiul propus 

max. 05 
5 
3 

puncte 
puncte 
puncte 

4. 
Doctorand 

a) în domeniul proiectului de studiu propus 
b) în domeniu diferit faţă de studiul propus 

max. 05 
5 
3 

puncte 
puncte 
puncte 

5. Proiect de studiu/cercetare/creaţie artistică max. 40 puncte 
a) Motivaţie, justificare 0-4 puncte 
b) Obiective clare, precise 0-4 puncte 
c) Fezabilitate 0-4 puncte 
d) Activităţi prevăzute în vederea realizării obiectivelor 0-4 puncte 
e) Mod de valorificare a rezultatelor 0-4 puncte 
f) Mod de diseminare a cunoştinţelor dobândite 0-4 puncte 
g) Programul este în concordanţă cu lucrările elaborate anterior 0-4 puncte 
h) Încadrare şi validare în programul de studiu/specializare 0-4 puncte 

i) 
Încadrarea în domeniile de integrare europeană/de interes instituţional 
pentru România 

0-4 puncte 

j) Exprimare clară, coerentă şi logică a ideilor 0-4 puncte 
6. Premii şi menţiuni la concursurile studenţeşti max. 10 puncte 
7. Activitate ştiinţifică max. 10 puncte 
  În calitate de unic autor   
  1. Lucrări comunicate   
  în ţară                                                                                  5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
  în străinătate                                                                        5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 
  2. Lucrări publicate   
  în ţară                                                                                  5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
  în străinătate                                                                        5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 
  3. Cărţi/traduceri publicate în edituri cu referenţi, inclusiv publicaţii didactice 

  în ţară                                                                                  5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 
  în străinătate                                                                        5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 
  În calitate de coautor   
  1. Lucrări comunicate   
  în ţară                                                                                  5 x 0,10 puncte 0-0,5 puncte 
  în străinătate                                                                        5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 



 
 
AGENŢIA DE CREDITE ŞI BURSE DE STUDII 
   
 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
              

 
Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1,  

012271,  București  
    Tel.:    +40 021 3101905 

Fax:    +40 021 3102217 
www.roburse.ro 

  2. Lucrări publicate   
  în ţară                                                                                  5 x 0,10 puncte 0-0,5 punct 
  în străinătate                                                                        5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
  3. Cărţi/traduceri publicate în edituri cu referenţi   
  în ţară                                                                                  5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte 
  în străinătate                                                                        5 x 0,20 puncte 0-1 puncte 

 

NOTĂ : 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanţa lucrării în domeniu.  
În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice: expoziţii, filme, concerte, 
performanţe naţionale, mondiale, olimpice. 
              2. Numărul maxim de articole/ lucrări/ cărţi/ traduceri publicate, de lucrări susţinute 
la sesiunile de comunicări ştiinţifice este 5, chiar dacă un candidat face dovada mai multora. 

8. 

Alte elemente relevante privind pregătirea, activitatea şi performanţele 
obţinute de candidat , în activităţi extraprofesionale/extracurriculare 
(activitate de voluntariat, participare la proiecte, cercuri, coordonare de 
echipe de cercetare, membru în echipe de cercetare etc.) 

 max. 10 puncte 

 TOTAL max. 100 puncte 
 



 
 
AGENŢIA DE CREDITE ŞI BURSE DE STUDII 
   
 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
              

 
Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1,  

012271,  București  
    Tel.:    +40 021 3101905 

Fax:    +40 021 3102217 
www.roburse.ro 

Anexa 4 la Decizia nr. 88/09.12.2010 
 

BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS 
 
CATEGORIA:  
DOCTORI în ştiinţe sau arte (în momentul candidaturii) 
 

Doctorat max. 10 puncte 
1. a) în domeniul proiectului de studiu propus 

b) în domeniu diferit faţă de proiectul de studiu propus 
10 

5 
puncte 

2. Proiect de cercetare/creaţie artistică max. 40 puncte 
a) Motivaţie, justificare 0-4  puncte 
b) Obiective clare, precise 0-4  puncte 
c) Fezabilitate 0-4  puncte 
d) Activităţi prevăzute în vederea realizării obiectivelor 0-4  puncte 
e) Mod de valorificare a rezultatelor 0-4  puncte 
f)  Mod de diseminare a cunoştinţelor dobândite 0-4  puncte 
g) Programul este în concordanţă cu lucrările elaborate anterior 0-4  puncte 

h) 
Încadrarea în domeniile de integrare europeană/de interes instituţional 
pentru România 

0-4  puncte 

i) Încadrare şi validare în programul de activitate profesională 0-4  puncte 
j) Programul face parte dintr-un proiect/grant de cercetare 0-4  puncte 
3. Activitate ştiinţifică  max. 40 puncte 
  În calitate de unic autor     
  1. Lucrări comunicate     
  în ţară                                                                                5 x 0,50 puncte 0-2,5 puncte 
  în străinătate                                                                     5 x 0,70 puncte 0-3,5 puncte 
  2. Lucrări publicate     
  în ţară                                                                               5 x 0,70 puncte 0-3,5 puncte 
  în străinătate                                                                     5 x 0,90 puncte 0-4,5 puncte 
  3. Cărţi/traduceri publicate în edituri cu referenţi, inclusiv publicaţii didactice 

  în ţară                                                                               5 x 0,90 puncte 0-4,5 puncte 
  în străinătate                                                                     5 x 1,10 puncte 0-5,5 puncte 
  În calitate de coautor     
  1. Lucrări comunicate     
  în ţară                                                                               5 x 0,50 puncte 0-1,5 puncte 
  în străinătate                                                                     5 x 0,70 puncte 0-2,5 puncte 
  2. Lucrări publicate     
  în ţară                                                                               5 x 0,50 puncte 0-2,5 puncte 
  în străinătate                                                                     5 x 0,70 puncte 0-3,5 puncte 
  3. Cărţi/traduceri publicate în edituri cu referenţi     
  în ţară                                                                               5 x 0,50 puncte 0-2,5 puncte 
  în străinătate                                                                     5 x 0,70 puncte 0-3,5 puncte 
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NOTĂ: 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanţa lucrării în domeniu.  
În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice: expoziţii, filme, concerte, 
performanţe naţionale, mondiale, olimpice. 
              2. Numărul maxim de articole/ lucrări/ cărţi/ traduceri publicate, de lucrări susţinute 
la sesiunile de comunicări ştiinţifice este 5, chiar dacă un candidat face dovada mai multora. 

4. 

Alte elemente relevante privind pregătirea, activitatea şi performanţele 
obţinute de candidat, în activităţi extraprofesionale/extracurriculare 
(activitate de voluntariat, participare la proiecte, cercuri, coordonare de 
echipe de cercetare, membru în echipe de cercetare etc.)  

max. 10  puncte 

 TOTAL max. 100 puncte 
 


