
 
 

 

 

DECIZIA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE COMUNICARE 

ŞI RELAŢII PUBLICE  

Nr. 586 din 25 octombrie 2022 

 

 

Având în vedere: 

 - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

 - Carta SNSPA,  

- Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA, 

- Atribuţiile Consiliului FCRP prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi în 

Carta SNSPA, 

- Discuţiile din şedinţa Consiliului FCRP, din data de 25 octombrie 2022, 

 

Consiliul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice  

 

DECIDE: 

 

Art. 1. Aprobă Criteriile FCRP pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică în FCRP, 

în forma prezentată şi discutată în sedinţa Consiliului FCRP, în anul universitar 2022-2023 

(Anexa 1).  

Art. 2. Aprobă Criteriile de acordare a burselor de merit şi de studiu în FCRP, în forma 

prezentată şi discutată în sedinţa Consiliului FCRP, în anul universitar 2022-2023 (Anexa 2).  

Art. 3. Metodologia FCRP pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică în FCRP 

(Anexa 1) şi Criteriile de acordare a burselor de merit şi de studiu în FCRP (Anexa 2) fac parte 

integrantă din această decizie. 

Art. 4. Decanul FCRP, cei trei prodecani, directorii de departamente şi comisia de burse vor 

duce la îndeplinire această decizie. 

 

 

 

 

Prodecan, Prodecan, Prodecan, 

Conf. univ. dr. 

Valeriu Frunzaru 

 

Lector univ. dr.  

Carmen Novac 

 

 

 

Conf. univ. dr.  

Mălina Ciocea 

 
 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Anexa nr. 1 

Criterii de acordare a burselor de performanţă în FCRP 

 

Art.1. În conformitate cu OMEN nr. 3392 din 27.02.2017, privind stabilirea Criteriilor 

generale de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă şi a Regulamentului privind acordarea 

burselor în SNSPA, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 73/2020, Facultatea de Comunicare 

şi Relaţii Publice instituie, prin prezenta, criteriile de acordare a burselor de performanţă 

ştiinţifică. 

Art. 2. Pot candida pentru bursa de perfomanţă ştiinţifică studenţii de la învăţământ universitar, 

nivel licenţă şi masterat (începând cu anul al II-lea), la cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat 

şi cu taxă, integralişti şi cu media în anul anterior de studiu de minim 9.50. 

Art. 3. Pentru acordarea bursei de performanţă ştiinţifică se aplică următoarele criterii: 

a. Participarea cu lucrare în domeniul de specializare, în calitate de autor sau coautor, 

la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor FCRP, ComunicarTe; 

b. Prezentarea, ca autor sau coautor, a unei lucrări în domeniul de specializare la o 

conferinţă ştiinţifică naţională sau internaţională; 

c. Publicarea unui articol ştiinţific în domeniul de specializare, în calitate de autor sau 

coautor, într-o revistă ştiinţifică indexată în baze de date internaţionale; 

d. Implicarea într-un proiect de cercetare derulat de FCRP sau de o altă instituţie de 

cercetare. 

Cercetarea ştiinţifică subsumată criteriilor a - d trebuie să fie desfăşurată pe un interval 

de maxim doi ani universitari anteriori depunerii cererii. 

Art. 4. Studenţii vor depune, în perioada anunţată, un dosar care să cuprindă, pentru fiecare 

criteriu, acte doveditoare, după cum urmează:  

Criteriul a. Copie după diploma de participare şi copie a lucrării prezentate; 

Criteriul b. Copie după certificatul de participare, copie a programului conferinţei şi 

copie a lucrării prezentate; 

Criteriul c. Copie după revista în care a apărut articolul, sau dovadă că articolul a fost 

acceptat spre publicare şi copie a articolului; 

Criteriul d. Adeverinţă cu antetul instituţiei şi semnată de coordonatorul proiectului de 

cercetare, în care să se precizeze perioada implicării în proiect şi activităţile specifice 

la care a participat. 

 

Art. 5. Studenţii care aplică pentru bursa de perfomanţă ştiinţifică trebuie să îndeplinească 

minim două din cele patru criterii menţionate la art. 3. Studenţii vor adăuga la dosar o 

autoevaluare cu privire la gradul de îndeplinire a criteriilor. 

Art. 6. Dosarele depuse nu se returnează. 

Art.7. Bursele de performanţă se acordă în limita fondului de burse repartizat FCRP de către 

Consiliul de Administraţie al SNSPA. 



 
 

 

 

 

Anexa nr. 2 

Criterii de acordare a burselor de merit I şi II 

 

1. În anul universitar 2022-2023, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice acordă bursă 

de merit I studenţilor integralişti, care au obţinut media minim 9.75 în semestrul/anul 

universitar precedent, conform OMEN nr. 3392 din 27.02.2017, privind stabilirea 

Criteriilor generale de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru 

studenţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă şi a Regulamentului 

privind acordarea burselor în SNSPA, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 73/2020. 

2. În anul universitar 2022-2023, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice acordă bursă 

de merit II studenţilor integralişti, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară 

până la care se poate acorda bursa fiind 8.50 pe semestrul/anul universitar precedent, 

conform Regulamentului privind acordarea burselor în SNSPA, aprobat prin Hotărârea 

Senatului nr. 73/2020. 

3. Facultatea stabileşte plafonarea numărului de burse astfel: 

- La programele de masterat: 

a) Se acordă o singură bursă pentru fiecare an de studiu. Dacă cea mai mare medie 

de la un program de masterat este peste 9,75 se va acorda bursă de merit I; dacă este 

între 9.75 şi 8.50, se va acorda bursă de de merit II.  

- b) Dacă rămân fonduri disponibile, din cauza neîndeplinirii criteriilor de acordare a 

burselor de către studenţii de la învăţământul universitar de licenţă, la acordarea 

burselor se iau în calcul a doua şi, dacă se impune, a treia medie obţinută de studenţii 

de la fiecare masterat, medii care nu pot fi mai mici de 8,50. 

4. Pentru învăţământul universitar de licenţă şi învăţământul universitar masteral, bursele 

de merit I şi II se acordă direct proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi pe 

locurile de la buget. 

5. Bursele de merit I şi II se acordă în limita fondului de burse repartizat FCRP de către 

Consiliul de Administraţie al SNSPA. 

6. În cazul în care mai mulţi studenţi de la studii universitare de licenţă au aceeaşi medie, 

se propun următoarele criterii de departajare: media la examenul de bacalaureat (pentru 

anul I universitar); media la examenul de admitere şi apoi media la examenul de 

bacalaureat (pentru anul II  şi III universitar); 

7. În cazul în care mai mulţi studenţi de la masterat au aceeaşi medie, se propun 

următoarele criterii de departajare: media la examenul de licenţă (pentru anul I 

masterat); media la examenul de admitere şi apoi media la examenul de licenţă (pentru 

anul II masterat). 
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