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BURSA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR 

Identificator: PN-III-DCD-RU-BT-2016-1 

 

1. Scop 

Susţinerea absolvenţilor de liceu promoţia 2016, cu rezultate excelente, obţinute la 

olimpiade internaţionale sau în competiţii internaţionale/globale de inovare1 (premii 

I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz), în ultimii doi ani de liceu, în vederea 

pregătirii într-o instituţie de învătământ superior din România pentru dezvoltarea 

unei cariere ştiinţifice. 

2. Obiective 

- Stimularea tinerilor performanţi pentru efectuarea în ţară a studiilor 

universitare; 

- Integrarea absolventului/absolventei de liceu, într-un grup de cercetare 

performant dintr-o instituție de învățământ superior din România sau dintr-un 

laborator public de cercetare ce are acord de colaborare cu instituția de 

învățământ superior ce înmatriculează studentul. 

3. Condiții de acordare 

- Au obţinut premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz la olimpiadele 

internaţionale sau în competiţii internaţionale/globale de inovare, în ultimii 

doi ani de liceu; 

- Aplicantul trebuie să fi reprezentat România;  

- Sunt înmatriculaţi ca studenţi în primul an universitar într-o instituţie de 

învătământ superior din România şi urmează cursurile unei facultăţi în 

domeniul de interes; 

- Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de 

plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a 

furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate în vederea 

selectării contractanţilor; nu a încălcat prevederile unui alt contract de 

finanţare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă. 

Lista olimpiadelor se regăseşte în Anexa 1.  

Pentru premiile/medaliile obţinute la competiții internaţionale /globale de inovare, 

Comisia de acordare a burselor va decide, pentru fiecare tip de competiţie în parte, 

dacă este îndeplinită condiţia de a fi „competiţie internaţională/globală de inovare”. 

Instituția de învățământ superior sau laboratorul public de cercetare trebuie să își 

exprime angajamentul, prin intermediul reprezentantului legal, de a integra 

beneficiarul bursei într-o activitate de cercetare şi de a asigura atât 

supervizarea/îndrumarea necesară cât şi accesul la infrastructura de cercetare 

adecvată pe perioada de acordare a bursei. 

                                                           
1 Notă: Nu sunt eligibile premiile obtinute la competiţii internaţionale/globale de inovare 
pentru care a fost plătită taxă de participare. 
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4. Buget 

Bugetul total pentru aceasta competiţie este de maximum 3.150.000 lei, din care 

pentru anul 2016 este de maximum 210.000 lei. 

Cuantum bursa2: 15.000 euro/echivalent lei pentru întreaga durata a bursei (24 luni). 

Se acordă suplimentar 2.000 euro/echivalent lei, pentru participarea la evenimente 

ştiinţifice internaţionale, de referinţă, în domeniul ales de către tânărul 

cercetător/tânăra cercetătoare pentru activitatea de cercetare, pe toată perioada 

de derulare a bursei. 

Pentru perioada de prelungire a bursei (maximum 18 luni), cuantumul bursei este de 

maximum 10.000 euro/echivalent lei, respectiv de 1.000 euro/echivalent lei pentru 

participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale.   

5. Durata 

Bursa se acordă pentru o perioada de 24 luni. 

În funcţie de rezultatele obţinute, bursa poate fi extinsă cu o perioadă de maximum 

18 luni, în  funcţie de domeniul de interes şi de durata studiilor de licenţă, pe baza 

rezultatelor obţinute. 

6. Prezentarea cererilor de acordare a bursei 

Cererile se depun într-o singură etapă, electronic, prin intermediul platformei de 

depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro.  

Cererile de acordare a burselor de cercetare se întocmesc conform Anexei 2 – 

Cererea de acordare a bursei. 

Lista documentelor ce se încarcă în platforma online: 

- Scrisoarea de intenţie a candidatului/candidatei; 

- Diploma/certificatul obţinut în urma participării la olimpiada 

internaţională/competiţia  internaţională/globală de inovare. Documentul 

necesită traducere în cazul în care nu este într-o limbă de circulaţie 

internaţională (engleză, franceză, germană). Se va indica pagina web oficială 

a olimpiadei internaţionale sau competiţiei internaţionale/globală de inovare; 

- Adeverința de student; 

- Acordul universităţii gazdă şi acceptul laboratorului, dacă este cazul, privind 

desfășurarea de către beneficiarul/beneficiara bursei a unei activități de 

cercetare în laboratoarele universității, asigurarea îndrumării necesare, 

precum și a accesului la infrastuctura de cercetare adecvată, cel puțin pe 

perioada de acordare a bursei (semnată şi stampilată de către reprezentantul 

legal al instituţiei); 

                                                           
2 Notă: Finanţarea acordată prin acest instrument nu exclude alte mecanisme de suport 
pentru tânărul absolvent de liceu, student într-o universitatea din România, conform 
legislaţiei în vigoare. 

http://www.uefiscdi-direct.ro/
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- CV-ul coordonatorului/mentorului tânărului absolvent/tinerei absolvente. 

 

7. Procedura de evaluare și selecție a burselor 

Procesul de evaluare a cererilor de acordare, presupune următoarele etape: 

7.1. Verificarea condiţiilor de acordare a burselor 

Cererile de acordare a burselor vor fi verificate administrativ de către personalul 

UEFISCDI, pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare stipulate în 

prezentul apel. 

7.2. Evaluarea 

Evaluarea cererilor de acordare a burselor se face de către Comisia de acordare a 

bursei. Componența comisiei este stabilită prin decizia Preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, din personalități cu rezultate 

deosebite în domeniile limbă și comunicare, matematică și științe, om și societate și 

tehnologii. 

Evaluarea presupune analiza cererii de acordare a bursei, precum și o probă interviu, 

în cadrul căreia tânărul absolvent/tânăra absolventă va prezenta rezultatele obţinute 

la olimpiada internaţională sau la competiţia internaţională/globală de inovare, va 

motiva alegerea domeniului de studiu/cercetare, a universităţii şi a laboratorului de 

cercetare (dacă este cazul), precum şi direcțiile de cercetare pe care dorește să le 

abordeze.  

Rezultatul final al evalurii este de tip admis/respins. 

7.3. Decizia de acordare a bursei 

Lista burselor de cercetare propuse la finanţare se aprobă prin Preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, pe baza recomandărilor 

Comisiei de acordare a burselor. 

7.4. Publicarea rezultatelor 

Lista cererilor de acordare a bursei acceptate la finanţare va fi publicată pe pagina 

web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro. 

8. Contractarea 

- Contractul de finanţare se semnează între UEFISCDI şi universitatea gazdă, 

respectiv universitatea gazdă și instituția de care aparține laboratorul de 

cercetare cu care universitatea are încheiat un acord de colaborare, prin 

reprezentanţii legali şi beneficiarul bursei.  

- Valoarea contractului este în lei, la cursul de referință al BNR, la momentul 

semnării. 

 

http://www.uefiscdi.gov.ro/


 
 

                                     6 
 

9. Calendar estimativ 

Pentru prezentul apel cererile de acordare a burselor se primesc în perioada iulie – 

august 2016. 

Lista cererilor de acordare a bursei acceptate la finanţare se va afişa în luna 

septembrie 2016. 

 

 

Anexa 1 – Lista olimpiadelor internaţionale  

 

Nr. crt. OLIMPIADA 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

1.  Olimpiada internațională de lingvistică 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

2.  Olimpiada internațională de matematică 

3.  Olimpiada internațională de fizică 

4.  Olimpiada internațională de chimie  

5.  Olimpiada internațională de biologie 

6.  Olimpiada internațională de astronomie 

7.  Olimpiada internațională de astrofizică și astronomie 

8.  Olimpiada internațională de științele pământului 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

9.  Olimpiada internațională de filosofie 

10.  Olimpiada internațională de geografie 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

11.  Olimpiada internațională de informatică 
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Anexa 2 – Cererea de acordare a bursei 

A. Candidatul 
A.1 Informaţii generale 
 Nume: 
 Nume anterioare (dacă este cazul): 
 Prenume: 
 CNP: 
 Anul obtinerii diplomei de bacalaureat: 
 Data naşterii: 
 Adresa de domiciliu: 
 Telefon: 
 Adresa de e-mail: 
 
A.2 Domeniul de interes al candidatului 
 
B. Universitatea gazdă 
B.1 Denumirea universității / Facultății / Departamentului / Centrului de 
cercetare 
 
B.2. Descrierea facultății / departamentului / centrului de cercetare (max. 200 
cuvinte, se vor preciza elemente legate de resursele umane și de infrastructură 
disponibile, precum și de prestigiul științific al colectivului de cercetare) 
 
C. Laboratorul care are un acord de colaborare cu universitatea (dacă este 
cazul) 
 
C.1. Denumirea instituției / laboratorului 
 
C.2. Descrierea laboratorului (max. 200 cuvinte, se vor preciza elemente legate de 
resursele umane și de infrastructură disponibile, precum și de prestigiul științific al 
colectivului de cercetare) 
 
D. Coordonatorul/mentorul tânărului/tinerei absolvent/absolventă  

Nume: 
 Prenume: 
 CNP: 
 Telefon: 
 Adresa de e-mail: 
 
E. Scrisoarea de intenţie a candidatului  
(prin care se motivează alegerea domeniului de studiu/cercetare, a universităţii şi a 
laboratorului de cercetare, dacă este cazul, precum şi direcțiile de cercetare pe care 
dorește să le abordeze - max. 5 pagini) 
 
Anexe3: 

1. Diploma/certificatul obţinut în urma participării la olimpiada 
internaţională/competiţia  internaţională/globală de inovare. Documentul 
necesită traducere în cazul în care nu este într-o limbă de circulaţie 
internaţională (engleză, franceză, germană). Se va indica pagina web oficială 
a olimpiadei internaţionale sau competiţiei internaţionale/globală de inovare; 

2. Adeverința de student; 

                                                           
3
 Notă: Toate anexele se scanează şi se încarcă în platforma de depunere www.uefiscdi-direct.ro  

http://www.uefiscdi-direct.ro/
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3. Acordul universităţii gazdă şi acceptul laboratorului, dacă este cazul, privind 
desfășurarea de către beneficiarul/beneficiara bursei a unei activități de 
cercetare în laboratoarele universității, asigurarea îndrumării necesare, 
precum și a accesului la infrastuctura de cercetare adecvată, cel puțin pe 
perioada de acordare a bursei; 

4. CV-ul coordonatorului/mentorului tânărului absolvent/tinerei absolventă. 
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Anexa 3 – Fişa de evaluare a cererilor de acordare a burselor  

 

 

1. Nume aplicant:   

 2. Prenume aplicant:  

 3. Nume mentor/coordonator:   

 4. Prenume mentor/coordonator: 
 

 5. Universitatea gazda din Romania: 
  

6. Denumirea Facultatii/Departamentului centrului de 
cercetare: 

 

 7. Denumirea laboratorului public de cercetare (daca este 
cazul) : 

 

 8. Anul obtinerii diplomei de bacalaureat :  

 9. Domeniul de interes al aplicantului :  

 10. Aplicantul este inmatriculat ca student in cadrul 
universitatii gazda, in anul universitar 2014/2015, la o 
facultate in domeniul sau de interes  (conform adeverintei de 
student): 

 DA/NU 

11. Exista acordul universitatii gazda si acordul 
laboratorului public de cercetare (daca este cazul)  (conform 
documentului incarcat in platforma de depunere): 

Acordul universitatii gazda 
                    
                   DA/NU 

Acordul laboratorului public de 
cercetare (daca este cazul) 

                    
                   DA/NU 

 12. Aplicantul a participat, in ultimii 2 ani de liceu la 
olimpiade/competitii internationale/globale de inovare: 
(conform diplomei/certificatului incarcat in platforma de 
depunere): 

Olimpiada internationala  
                    
                  DA/NU 

Competitie internationala/   
globala de inovare 

         
                  DA/NU 

 13. Denumirea olimpiadei/competitiei internationale/ 
globale de inovare (conform diplomei/certificatului incarcat 
in platforma de depunere): 

 

 14. Premiul/medalia obtinut la olimpiada/competitia 
internationala/globala de inovare: 

 

Decizie privind eligibilitatea (E/N) Eligibil/Neeligibil 

Observatii privind eligibilitatea (daca  este cazul): 
 

Decizie de acordare a bursei (A/R) 
Admis/Respins 

Recomandari comisia de acordare a bursei (daca este cazul): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


