ANEXA
la Hotărârea nr.84/ 31.07.2013
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

REGULAMENT
privind acordarea anuală a Burselor de Merit „NOSA” unor studenţi cu
domiciliul în municipiul Bistriţa

I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare
anuală a două Burse de Merit „NOSA”, pentru studenţii cu domiciliul în
municipiul Bistriţa, înscrişi în învăţământul superior, la una din universităţile
din ţară sau din străinătate, forma la zi, care au absolvit, cu rezultate
deosebite, unul din liceele sau grupurile şcolare din municipiu.
Art.2. Bursa de Merit „NOSA” se acordă, din oficiu, studenţilor cu domiciliul
în municipiul Bistriţa, care au obţinut premiile I, II, III sau menţiune la una
dintre Olimpiadele Internaţionale recunoscute de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza listei comunicate de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.3. Se acordă, anual, câte două Burse de Merit „NOSA” pentru studenţii
admişi în anul I care au obţinut rezultate individuale deosebite în activitatea
şcolară şi de performanţă pe parcursul studiilor liceale.
Art.4. În mod excepţional, dacă se înscriu persoane care au obţinut premii
sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, sumele alocate plăţii Burselor de
Merit „NOSA” se vor suplimenta.
II. MOD DE ACORDARE
Art.5. Beneficiază de burse absolvenţii care urmează studii universitare,
au domiciliul în municipiul Bistriţa şi au absolvit unul din liceele sau colegiile
din municipiu.
Art.6. Selectarea şi propunerea candidaţilor se face anual, de către
Comisia juridică şi administraţie publică locală pe baza referatului Serviciului
Educaţie, Turism de analiză a dosarelor depuse de către candidaţi la Serviciul
Educaţie, Turism din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa
Art.7. Bursele se acordă din anul I de studiu şi se păstrează pe toată
durata studiilor universitare de bază, până la obţinerea licenţei, cu condiţia ca
beneficiarii Burselor de Merit să promoveze toate examenele din anul
respectiv (asigurarea integrală a numărului de credite contractate) iar media
generală să fie de minim nota 8.50 sau echivalentul acesteia în alte sisteme
de notare.
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III. CONDIŢII DE ACORDARE
Rezultate deosebite obţinute la Olimpiadele şcolare:
Art.8. Dosarul de candidatură conţine:
a) cerere prin care se solicită acordarea Bursei de Merit „Nosa”;
b) curriculum vitae al candidatului;
c) copie după actul de identitate al candidatului;
d) copia după diploma de bacalaureat;
e) copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
f) adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul
facultăţii;
g) acte doveditoare pentru fiecare din performantele şcolare
obţinute pe parcursul studiilor liceale la Olimpiadele şcolare
eliberate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean BistriţaNăsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi
alte instituţii abilitate.
h) acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau
menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.9. Documentele privind situaţia şcolară se vor depune în original şi în
copii simple. După avizarea „conform cu originalul” dată de reprezentanţi ai
Serviciului Educaţie, Turism documentele originale vor fi returnate
candidatului.
Art.10. Afirmaţiile din curriculum vitae care nu sunt însoţite de acte
doveditoare nu vor fi luate în considerare.
Art.11. Selectarea candidaţilor pentru Bursa de Merit „Nosa”, aflaţi în anul
I de studii universitare se face după cum urmează:
(1) Anual, până la data de 1 septembrie, în baza hotărârii Consiliului
Local al municipiului Bistriţa, Serviciul Educaţie, Turism din cadrul Primăriei
municipiului Bistriţa face publice anunţurile şi criteriile de acordare a burselor
de merit.
(2) Anual, până la data de 1 octombrie, candidaţii din anul I de studiu
universitar interesaţi depun la Serviciul Educaţie, Turism din cadrul Primăriei
municipiului Bistriţa dosarul conform prezentului Regulament.
(3) Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi
care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu.
(4) Sunt considerate performanţe şcolare numai olimpiadele şcolare
organizate şi recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.
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(5) Premiile colective nu se punctează.
(6) Punctajul performanţelor şcolare se va face după următoarele grile:
Nr
crt.

Performanţa

Nivel de participare
Olimpiade
Judeţean
Naţional

1

Premiul I

40

80

2

Premiul II

30

60

3

Premiul III

20

40

4

Menţiune

10

20

5

Component al lotului lărgit pentru
olimpiadele internaţionale

70

(7) pentru fiecare medie generală anuală de minim 9.50 în anii de studii
liceale se acordă un punctaj astfel:
Punctajul acordat

Punctaj

Media generala pe an de studiu
9,50-9,75

9,76 - 9,99

10

5 puncte

10 puncte

15 puncte

(8) pentru examenul de bacalaureat se acordă un punctaj după cum
urmează:
Punctajul acordat

Media la examenul de bacalaureat
9,00-9,30
9,31-9,60
9,61-9,99
10

Punctaj

2 puncte

4 puncte

6 puncte

10 puncte

(9) Punctajul fiecărui candidat se stabileşte prin însumarea punctelor
acordate pentru fiecare rezultat şi performanţă obţinute la fiecare dintre
criteriile stabilite.
(10) Punctajul minim pentru acordarea bursei de merit este de 60 de
puncte.
(11) Anual, între 01 – 15 octombrie, Comisia juridică şi de administraţie
publică locală, în baza referatului Serviciului Educaţie, Turism de analiză a
dosarelor evaluează dosarele candidaţilor şi întocmeşte, în ordine valorică
descrescătoare, lista candidaţilor.
(12) Comisia juridică şi de administraţie publică locală nominalizează
pentru Bursele de Merit „NOSA” candidaţii aflaţi pe primele două locuri, în
ordine valorică descrescătoare.
(13) Propunerea Comisiei juridice şi de administraţie publică locală se
supune validării Consiliului local, a cărui hotărâre rămâne definitivă.
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(14) În baza hotărârii adoptate, serviciul de specialitate din cadrul
Primăriei municipiului Bistriţa face publice rezultatele şi înştiinţează, în scris,
beneficiarii celor două Burse de Merit „NOSA”.
Art.12. Acordarea Burselor de Merit „NOSA” se face după cum urmează:
(1) Bursa de Merit se acordă numai pe durata studiilor universitare de
bază.
(2) Beneficiarii nominalizaţi ai Burselor de Merit „NOSA” aflate în curs
de plată au obligaţia să depună, la începutul fiecărui an universitar, la
Serviciul Educaţie, Turism o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii din
care să rezulte media generală a anului de studiu precedent absolvit şi
promovarea integrală a examenelor de an, neaducerea acesteia la termen
atrăgând după sine sistarea Bursei de Merit; de asemenea, au obligaţia de a
depune documente doveditoare în cazul schimbării numelui persoanei, copii
după materiale publicate sau diplome obţinute în urma participării la diferite
simpozioane/concursuri, etc.;
(3) În situaţia în care beneficiarul obţine o bursă de studii în străinătate,
beneficiază în continuare de Bursa de Merit „NOSA” acordată de Consiliul
local al municipiului Bistriţa.
(4) Beneficiarul pierde dreptul la Bursa de Merit „NOSA” în una din
următoarele situaţii: abandon şcolar, exmatriculare sau întrerupere temporară
a studiilor, nepromovarea tuturor examenelor din anul respectiv (neasigurarea
integrală a numărului de credite contractate), media generală a anului de
studiu sub nota 8.50.
(5) În cazul pierderii dreptului la Bursa de Merit „NOSA” de către unul
dintre studenţii nominalizaţi, bursa în cauză nu se redistribuie.
(6) La finalul studiilor universitare, beneficiarul Bursei Nosa are obligaţia
de a anunţa Serviciul Educaţie Turism în vederea sistării plăţii bursei şi după
caz, de a prezenta adeverinţa de licenţă în maxim 15 zile de la obţinerea
acesteia.
(7) Beneficiarii Bursei Nosa au obligaţia de a informa Primăria
municipiului Bistriţa - Serviciul Educaţie, Turism, la finalul fiecărui an de
studiu, cu privire la performanţele obţinute pe parcursul anului, participări la
sesiuni de comunicări sau seminarii internaţionale, burse obţinute, pentru
completarea dosarului fiecărui bursier.
Art.13. Beneficiarii Bursei de Merit „NOSA” vor participa la conferinţe,
sesiuni de comunicări şi alte evenimente importante organizate de către
Primăria municipiului Bistriţa (Ziua Tineretului, Zilele Bistriţei, Premiile anuale
ale municipiului Bistriţa, etc.), la care sunt solicitaţi.
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IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.14. Bursele de Merit acordate de către Primăria municipiului Bistriţa nu
limitează şi nu exclud posibilitatea ca studentul să beneficieze şi de alte forme
de sprijin, în condiţiile legii.
Art.15. Serviciul Educaţie, Turism din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa
păstrează şi arhivează dosarele de candidatură şi listele cu ierarhizarea
valorică.
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