
Regulamentul de desfăşurare a Burselor Johnson & Johnson 2022  

Bursele Johnson & Johnson sunt acordate studenților integraliști ai Universității de 
Medicină și Farmacie Carol Davila București din anii II-VI pentru încurajarea performanței 
academice, inovației și cercetării în domeniile de studiu, precum și implicării în creșterea 
bunăstării comunității prin acțiuni de voluntariat. 

Johnson & Johnson își dorește astfel să încurajeze inovația și cercetarea, fără diferențe 
de gen, încurajând toți studenții eligibili sa aplice la programe, creând aplicații îndrăznețe, 
care pot schimba cursul științei într-un mod pozitiv. În același timp, consecvent crezului 
de responsabilitate în comunitatea în care trăim și lucrăm, bursele încurajează spiritul de 
voluntariat la nivelul comunității.   

Bursele se vor acorda pentru anul universitar 2022-2023 pe baza selecției conform 
criteriilor agreate, urmand ca din anul universitar 2023-2024 sa fie reevaluate criteriile 
pentru a încuraja atat competiția cat și continuitatea. Astfel, se va oferi șansa de a candida 
atat studentilor care au fost bursieri în anul precedent cat și altor studenți. Criteriile de 
acordare  a burselor Johnson & Johnson sunt cuprinse într-un document separat. 

Johnson & Johnson va acorda sprijinul aferent burselor printr-un contract de sponsorizare 
către FIES, urmand ca odata stabiliti castigatorii, fiecare dintre aceștia sa primeasca 
bursa integrala pentru toate cele 12 luni aferente anului universitar 2022-2023.  

Prezentul regulament este elaborat în baza contractului de sponsorizare între Johnson & 
Johnson România si Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate de pe lângă 
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București și a fișei de activități  la 
Acordul de Parteneriat nr 1 din 16.10.2022 actualizat prin actul adițional din 2.08.2022 
dintre Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, Fundația Împreună 
pentru Educație și Sănătate și Johnson & Johnson România. 

Cine poate aplica pentru bursele JnJ? 

Orice student sau studentă integralist(ă) a Universității de Medicină și Farmacie Carol 
Davila București din anii II-VI cu rezultate academice deosebite, care a participat sau a 
contribuit la activități de cercetare/invoare și care a desfășurat activități de voluntariat în 
anul universitar 2021-2022. 

 

Ce trebuie să facă cei care doresc să aplice? 

Să completeze formularul de înscriere în care sa își facă autoevaluarea completând 
coloana intitulată Punctaj auto-evaluare. Totodată aplicanții sunt invitați să transmită o 
scrisoare de intenție în care să descrie pe scurt un proiect de cercetare la care doresc să 
contribuie în cursul anului universitar 2022-2023 care să includă: domeniul de interes, 
motivația, ce doresc să cerceteze/dezvolte/aprofundeze și în cât timp, ce rezultate 



estimează să obțină la finalul anului universitar 2022-2023. Cei interesați sunt încurajați 
să anexeze:  

 scrisori de recomandare care să ateste participarea și performanțele realizate la 
cercuri și conferințe științifice, implicarea și performanțele realizate în acitivități de 
cercetare / invoare pe parcursul anului universitar 2021-2022 în cadrul Centrului 
de Inovatie si e-Health (CIeH) sau în proiecte ale Universității 

 dovezi care atestă calitatea de membru al CIeH, SSMB sau alte asociații 
studențești 

 publicații în reviste științifice 
 adeverințe, dovezi digitale sau diplome care să ateste participarea la activități de 

voluntariat în anul universitar 2021-2022 

Unde găsiți informații referitoare la bursele Johnson & Johnson? 

Informații referitoare la bursele Johnson & Johnson se găsesc în cadrul paginii web a 
UMFCD, în secțiunea dedicată burselor Johnson & Johnson.  

Unde, până când și cum vă puteți înscrie? 

Formularul de înscriere, scrisoarea de intenție și anexele sale se transmit prin email 
la adresa: bursejohnsonandjohnson@umfcd.ro până la data de 9 decembrie 2022 ora 
18:00. 

Câte burse se vor acorda în anul universitar 2022-2023? 

În anul universitar 2022-2023 se vor acorda cinci burse Johnson & Johnson a câte 
1000 RON lunar, acordate timp de 12 luni de la decizia favorabilă. 

Cum și cine va face evaluarea solicitărilor? 

Evaluarea dosarelor se face de către Comisia de Atribuire a Burselor Johnson & 
Johnson, care va decide acordarea burselor pentru studenții care îndeplinesc cel mai 
mare număr de puncte. Componența Comisiei de Atribuire a Burselor Johnson & 
Johnson este următoarea:  

 Președinte: Prodecan,  Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și 
Farmacie Carol Davila 

 Director General Secretariat, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol 
Davila 

 Medic specialist sănătate publică, Centrul de Inovație și e-Health, Universitatea 
de Medicină Farmacie Carol Davila 

 Student reprezentant al Facultății de Medicină – numit de studenții de la 
Medicină Generală 

 Student reprezentant al Facultății de Medicină Dentară – numit de asociația 
Liga Studenților la Medicină Dentară București 



 Student reprezentant al Facultății de Farmacie – numit de Societatea 
Studenților în Farmacie București 

 Student reprezentant al Facultății de Moașe și Asistență Medicală - membru în 
Consiliul FMAM, desemnat de studenții reprezentanți  

 Patient Centricity Lead – Lider de proiect din partea Johnson & Johnson 
România 

Comisia de Atribuire a Burselor Johnson & Johnson se va întruni în perioada 12 – 15 
decembrie 2022, va întocmi punctajele candidaților în conformitate cu criteriile de 
evaluare din prezenta metodologie și va realizeaza clasamentul. Rezultatele vor fi 
făcute publice pe website-ul universității în data de 16 decembrie 2022.  

Se poate face contestație? 

În urma publicării rezultatelor studenții pot face contestație în termen de 24 de ore de 
la data publicării rezultatelor. Contestațiile vor fi transmise prin email la adresa aceeași 
adesă de mai sus. Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a 
contestațiilor în termen de 48 de ore de la momentul depunerii. Componența comisiei 
de soluționare a contestațiilor este următoarea:  

 Director, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 
 Senat, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 
 Jurist, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 
 Director Serviciu Social, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 
 Reprezentant Johnson & Johnson România desemnat de Johnson & Johnson 

România 

Cum și când se face plata burselor? 

Plata burselor se realizează prin virament, în conturile bancare ale studenților, în 
termen de 30 de zile lucrătoare, de la data publicării rezultatelor finale, pentru 
primele luni in limita fondurilor virate de sponsor cu aceasta destinatie. Ulterior plățile 
vor fi realizate lunar prin virament, în conturile bancare ale studenților la finalul fiecărei 
luni pentru care se acordă bursa. La finalul anului universitar se face un raport final. 

Pot să aplic și la alte burse? 

Bursele Johnson & Johnson nu se suprapun cu celelalte forme de burse acordate de 
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila: de performanță, de merit,  Dan 
Theodorescu & Ștefan Minovici,  Theodor Burghele,  George Emil Palade, pentru 
stimularea efortului și performanței desfășurate în domeniul simulării medicale 
și  pentru activități de suport desfășurate în cadrul Direcției Sociale. Deci puteți aplica 
și beneficia, dacă sunteți selectați, la bursele Johnson & Johnson dacă beneficiați de 
oricare dintre celelalte burse acordate de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol 
Davila. 



 

 

 

 

CALENDAR 

de depunere a documentelor pentru obținerea burselor Johnson & Johnson 

pentru anul universitar 2022-2023 

 

26 noiembrie – 9 decembrie 2022           Depunerea documentelor online 

12-16 decembrie 2022   Analiza dosarelor si afisare status 

19 decembrie 2022    Contestații 

20 decembrie 2022    Afisare rezultate finale 

 


