AGENIA E CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
pentru acordarea unei burse oferite în baza
documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state,
pentru anul universitar 2019 / 2020,
în __________________________________________
(țara pentru care se solicită bursa)

DATE PERSONALE
Numele

(inclusiv

numele

înainte

de

căsătorie)

și

prenumele:
fotografie
B.I. / C.I. seria __ __ nr. __ __ __ __ __ __ , eliberată de _
________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , la data de __ __ / __ __ / __ __ __ __
Codul numeric personal:
Data nașterii:
Locul nașterii:
Cetățenia:
Domiciliul stabil (din B.I. sau C.I.):

Domiciliul actual: (se completează doar dacă este diferit de Domiciliul stabil)

Date de contact
Mobil:

Telefon fix:

E-mail:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________________

__ __ __ __ __ __ __ __ __

________________

Declar pe propria răspundere că
 Nu am antecedente penale


Am antecedente penale; detalii _____________________________

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17
www.roburse.ro

Calitatea candidatului și instituția de unde provine din România:
(conform Regulamentului de concurs)

Elev/-ă la cursuri de zi în calsa a XII-a, Liceul
în anul univesitar 20 __ __ / 20 __ __
Student/-ă la cursuri de zi în anul _____ Universitatea
(I, II, III, IV, V, V), în anul universitar
20 __ __ / 20 __ __

Facultatea

Masterand/-ă / Cursant/ă la studii Universitatea
aprofundate în anul _______ (I sau II), în
anul universitar 20 __ __ / 20 __ __

Facultatea

Doctorand/-ă cu frecvență în anul ___ Universitatea
(I, II, III), în anul universitar 20 __ __ /
20 __ __
Cadru didactic titular
Medic

rezident

(în

Instituția de învățământ
perioada

de Instituția

finanțare din bugetul M.E.N.)
Cercetător/-oare

Instituția

DATE DESPRE BURSA SOLICITATĂ
Tipul bursei solicitate și durata acesteia:
Stagiu de studii universitare parțiale de licență cu durata de
Stagiu de studii universitare complete de licență cu durata de
Stagiu de studii universitare parțiale de masterat cu durata de
Stagiu de studii universitare complete de masterat cu durata de
Stagiu de studii universitare complete de doctorat cu durata de
Stagiu de cercetare / specializare cu durata de
Cursuri de vară
Stagiu pregătitor (doar pentru cei care solicită studii universitare complete )

luni
ani
luni
ani
ani
luni

Domeniul pentru care se solicită bursa:
(domeniile sunt enumerate în ANEXA la formular; se poate opta doar pentru un singur domeniu)

Instituția care confirmă primirea la studii (denumirea completă), conform
condițiilor de înscriere la concurs impuse de partea externă, dacă este cazul și
conform scrisorii de accept / preaccept:
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DATE DESPRE STUDIILE EFECTUATE SAU ÎN CURS DE EFECTUARE
1. Studii liceale
Liceul:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

Media generală a anilor de studii:

Media examenului de bacalaureat:

2. Studii universitare de licență
Universitatea:
Facultatea:
Specializare:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

Media anilor de studii promovați:

Media

Anul I
Anul al II-lea
Anul al III-lea

licență:

Anul al IV-lea
Anul al V-lea
Anul al VI-lea

examenului

de

3. Alte studii universitare de licență
Universitatea:
Facultatea:
Specializare:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

Media anilor de studii promovați:

Media

Anul I
Anul al II-lea
Anul al III-lea

licență:

Anul al IV-lea
Anul al V-lea
Anul al VI-lea

examenului

de

4. Studii universitare de masterat
Universitatea:
Facultatea:
Specializare:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

Media anilor de studii promovați:

Media

Anul I

dizertație:

Anul al II-lea

examenului

de
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5. Alte studii universitare de masterat
Universitatea:
Facultatea:
Specializare:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

Media anilor de studii promovați:

Media

Anul I

dizertație:

Anul al II-lea

examenului

de

6. Studii universitare de doctorat
Universitatea:
Facultatea:
Specializare:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

7. Alte studii
Universitatea:
Facultatea:
Specializare:
Data începerii studiilor:

Data finalizării studiilor:

Indicați alte stagii efectuate în străinătate ca beneficiar/ă al/a unei burse acordate
de M.E.N., prin A.C.B.S. sau alte instituții / agenții / autorități etc:
(programul de burse, tipul bursei, anul universitar, durata stagiului, țara)

Notă: Completarea tuturor rubricilor este obligatorie. În cazul în care nu există
informații pentru o anumită rubrică, aceasta se barează.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de Art. 326 din
Codul Penal pentru falsul în declarații, că toate datele și informațiile din
formularul de înscriere la concurs sunt reale.
Data ______________

Semnătura ___________________
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DOSARUL DE CANDIDATURĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în
limba română și legalizată.
Nr.
Crt.

1
2
3
4

5

6

7

Documentul

Da
Nr. file

Nu

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal
Curriculum vitae
Proiect de studiu/cercetare/creație artistică (5 – 10 pagini)
Program de valorificare a cunoștințelor, semnat de
conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau
director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și
înregistrat la registratura instituției respective
Acordul conducerii instituției de la care provine candidatul,
semnat de conducătorul instituției – rector (pentru
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de
cercetare) – și înregistrat la registratura instituției
respective
Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în
învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori
personalități din domeniul în care se solicită bursa
Lista de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul,
anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în
străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu
menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și
în străinătate (titlul, editura, anul), în calitate de unic autor
sau coautor
Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică
etc., dovedită prin documente și punctată corespunzător baremelor
stabilite, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea
punctajului alocat.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare,
diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate,
masterat, doctorat)
Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei
limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine
acceptate de partea externă pentru stagiu
Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care
atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru
efectuarea stagiului în străinătate
Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul
universitar în curs
Documentul privind acceptarea candidatului (dacă este
cazul)
Copia buletinului de identitate/cărții de identitate
Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie
Copia pașaportului (pentru țările non-U.E.)
Copia chitanței sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat
taxa pentru procesarea dosarului
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Se vor anexa copii ale lucrărilor reprezentative, ale diplomelor
obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul
artistic/sportiv, se va face dovada desfășurării de activități
specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale,
mondiale, olimpice etc.).
Am luat cunoștință de următoarele:
1.
dosarul de candidatură incomplet nu este supus evaluării academice.
2.
dosarul de candidatură intră în gestiunea Agenției de Credite și Burse de
Studii și nu se returnează candidatului, indiferent de rezultatul concursului.
Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul
concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină
următoarele documente:
a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în
original;
b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar
sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în
original;
d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul A.C.B.S.) sau
în copii legalizate;
e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională
sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în
original;
f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru
efectuarea stagiului în străinătate – în original;
g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru conformarea copiei cu
acesta la sediul A.C.B.S.;
i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea copiei cu acesta la
sediul A.C.B.S.
DOSARUL ÎN LIMBA STATULUI PRIMITOR SAU ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE
INTERNAȚIONALĂ
Pentru dosarul extern, documentele în limba străină vor fi cele solicitate de partea
care oferă bursa.
În cazul în care partea externă nu solicită în mod special o anumită componență a
dosarului, candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație
internațională, următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică;
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în original(
dacă sunt în limbă străină);
d) lista de lucrări;
e) actele de studii, în traducere legalizată;
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.
Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la
cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.
Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora fiind
ocupate de eventualele rezerve.
Timp de completare a formularului: 45 minute
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ANEXĂ – DOMENII PENTRU CARE SE POATE SOLICITA BURSA
Ramura de știință (RSI)

Domeniul de studii universitare de
doctorat/masterat (DSU_D/M)

Domeniul de licență (DL)

Matematică

Matematică

Matematică

Informatică
Fizică

Informatică
Fizică

Informatică
Fizică

Chimie și inginerie
chimică

Chimie
Inginerie chimică

Chimie
Inginerie chimică

Geografie

Geografie

Geologie
Știința mediului

Geologie
Știința mediului

Inginerie civilă și instalații

Inginerie civilă
Ingineria instalațiilor

Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii
informaționale
Inginerie geologică
Inginerie geodezică

Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii
informaționale
Inginerie geologică
Inginerie geodezică

Mine, petrol și gaze
Inginerie aerospațială

Mine, petrol și gaze
Inginerie aerospațială

Ingineria autovehiculelor
Ingineria transporturilor

Ingineria autovehiculelor
Ingineria transporturilor

Agronomie

Agronomie

Horticultură
Inginerie forestieră

Horticultură
Inginerie forestieră

Silvicultură
Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
Biotehnologii

Silvicultură
Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
Biotehnologii

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Zootehnie
Calculatoare și tehnologia
informației

Zootehnie
Calculatoare și tehnologia
informației

Ingineria sistemelor

Ingineria sistemelor

Inginerie mecanică
Inginerie industrială

Inginerie mecanică
Inginerie industrială

Inginerie navală și navigație
Științe inginerești aplicate

Inginerie marină și navigație
Științe inginerești aplicate

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Mecatronică și robotică
Ingineria materialelor

Mecatronică și robotică
Ingineria materialelor

Ingineria mediului
Inginerie și management

Ingineria mediului
Inginerie și management

Științele pământului
și atmosferei
Inginerie civilă
Inginerie electrică,
electronică și
telecomunicații

Inginerie geologică,
mine, petrol și gaze
Ingineria
transporturilor

Ingineria resurselor
vegetale și animale

Ingineria sistemelor,
calculatoare și
tehnologia
informației

Inginerie mecanică,
mecatronică,
inginerie industrială
și management

Inginerie genistică, Inginerie de
armament, rachete și muniții
Biologie

Biologie

Inginerie genistică
Inginerie de armament, rachete și
muniții
Biologie
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Biochimie
Medicină

Biochimie
Medicină

Biologie
Sănătate

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară
Farmacie

Medicină dentară
Farmacie

Sănătate
Sănătate

Științe juridice
Științe administrative
Științe ale
comunicării

Drept
Științe administrative

Drept
Științe administrative

Științe ale comunicării

Științe ale comunicării

Sociologie
Asistență socială
Relații internaționale și studii
europene
Științe politice

Contabilitate
Economie

Sociologie
Asistență socială
Relații internaționale și studii
europene
Științe politice
Științe militare, informații și
ordine publică
Științe militare, informații și
ordine publică
Științe militare, informații și
ordine publică
Administrarea afacerilor
Cibernetică, statistică și
informatică economică
Cibernetică, statistică și
informatică economică
Contabilitate
Economie

Finanțe
Management

Finanțe
Management

Marketing

Marketing

Economie și afaceri internaționale
Psihologie

Economie și afaceri internaționale
Psihologie

Științe ale educației

Științe ale educației
Limbă și literatură

Sociologie
Științe politice

Informații și securitate națională
Științe militare,
informații și ordine
publică

Ordine publică și siguranță
națională
Științe militare
Administrarea afacerilor
Cibernetică și statistică
Informatică economică

Științe economice

Psihologie și științe
comportamentale
Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie

Istorie

Teologie

Teologie

Filosofie
Istorie
Studiul patrimoniului (Heritage
Studies)
Teologie

Studii culturale

Studii culturale

Studii culturale

Arhitectură și
urbanism

Arhitectură
Urbanism

Arhitectură
Urbanism

Arte vizuale
Istoria și teoria arte

Arte vizuale
Arte vizuale

Teatru și artele spectacolului

Teatru și artele spectacolului

Cinematografie și media
Muzică

Cinematografie și media
Muzică

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și sport
Kinetoterapie

Arte

Știința sportului și
educației fizice

Limbi moderne aplicate
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