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Regulament privind acordarea burselor 

Capitolull 

DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Acest regulament se aplidi: 

a) Studentilor de la studiile universitare de licenta, tara ~i cu taxa; 

b) Studentilor de la studiile universitare de masterat, tara ~i cu taxa. 

Art. 2. F ondurile pentru burse ~i protectie sociala a studentilor se aloca 'in 
functie de numarul de studenti de la 'invatamantul cu frecventa, f'ara taxa de studii. 
Universitatile pot suplimenta fondul de burse din venituri proprii extrabugetare, cu 
aprobarea Consiliului de Administratie. 

Art. 3. Criteriile generale de acordare a burselor ~i a altor forme de sprijin 
material sunt precizate 'in: Legea 112011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Ordinul MEN 3392 din 27.02.2017; Ordinul MEN 4104 din 21.06.2017; Ordinul 
MEN 4366 din 13.07.2017; Ordinul MEN 5076 din 28.09.2017, iar criteriile 
specifice sunt prezentate 'in Regulamentul privind acordarea burselor care este 
aprobat de catre Senatul Universitatii POLITEHNICA din Bucure~ti (U.P.B.). 

Art. 4. Studentii beneficiaza din fondurile de la bugetul de stat de burse 
pentru stimularea performantei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, 
burse speciale, burse pentru stagii universitare ~i postuniversitare 'in taraJstrainatate 
~i alte forme de sprijin material 'in limita fondurilor alocate de la buget pentru 
aceasta destinatie. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de catre 
Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (C.N.F.I.S.), tinand 
cont de faptul ca acestea trebuie sa acopere cheltuielile minime pentru masa ~i 
cazare. Cuantumul minim este stabilit la 578 lei pe luna. 

Art. 5. Cuantumul burselor, ce reprezinta sume nete transferate 'in cont de 
card, poate fi stabilit prin hotararea senatului universitatii, la propunerea 
Consiliului de Administratie 

Art. 6. Studentii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un numar de 
ani egal cu durata legala de ~colarizare specifica formei de 'invatamant. 

Art. 7. La nivelul Universitatii POLITEHNICA din Bucure~ti se constituie 
Comisia Centrala de Atribuire a Burselor, din care fac parte Prorectorul 
responsabil cu gestiunea resurselor, ca pre~edinte, Secretarul ~ef al universitatii , 
Consilierul juridic, Ifirectorul economic ~i Reprezentantul studentilor, ca membri. 

(J!U~ 
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Regulament privind acordarea burselor 

Art. 8. La fiecare facultate se constituie cate o Comisie de Atribuire a 
Burselor din care fac parte Decanul sau Prodecanul cu probleme studente~ti - ca 
pre~edinte, un membru, Secretarul ~ef al facultatii ~i doi studenti din Consiliul 
facultatii , care locuiesc in camin, ca membri. 

Art. 9. Studentii din U.P.B. pot beneficia ~i de bursa pe baza de contract cu 
agenti economici sau de credite acordate de banci, tara a afecta dreptul de a primi o 
alta categorie de bursa de la bugetul de stat. 

Art. 10. Studentii din U.P.B. pot beneficia de burse daca urmeaza cursurile 
unui an de studii superior celui urmat in anul universitar anterior. 

Art. 11. Bursele, indiferent de categorie, se acorda pe toata durata anului 
universitar conform Ordinului MEN 4104 din 21.06.2017 si a Ordinului MEN 

' 
4366 din 13.07.2017, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art. 12. Biroul Executiv al Consiliului de Administratie repartizeaza 
fondurile primite de la bugetul de stat cu destinatia "burse" pe facultati 
proportional cu numarul de studenti ~colarizati, tara taxa de studii . Repartizarea 
burselor studentilor din fiecare facultate se efectueaza de catre Comisia de 

' 
Atribuire a Burselor constituita la nivelul facultatii. 

' 

Art. 13. Din fondul de burse al fiecarei facultati se achita burse pentru 
persoanele de Ia art. I, punctele (a) ~i (b). Daca fondul de burse utilizat de o 
facultate este mai mic decat fondul alocat, atunci diferenta va fi repartizata 
aceleiasi facultati in semestrul urmator. ' . 

Art. 14. Fondul alocat burselor sociale este de minimum 30% din fondul de 
burse alocat universitatii. In cazul in care fondul alocat burselor sociale este mai 
mare decat suma calculata pentru solicitarile existente, atunci diferenta va fi 
realocata burselor de merit II din cadrul aceleia~i facultati. 

Art.15 Pe durata studiilor, studentii pot beneficia de orice tip de bursa pentru 
un singur program de licenta sau pentru un singur program de masterat. 

Studentii care beneficiaza de bursa sociala pot primi ~i orice alt tip de bursa 
reglementata. Ajutorul social pentru imbracaminte se poate acorda aceluia~i 

student de doua ori in cursu! unui an universitar. 

I 

':-iu'~ 
J 

Splaiul lndependentei nr.313, Cod 060042, Bucure~ti 
Tel: +4021- 318 10 00; Fax: +4021- 318 10 01 

www.upb.ro 



Regulament privind acordarea burselor 

Capitolul2 

METODOLOGIA ~I CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR 

Art. 16. Fondul pentru acordarea burselor de Ia bugetul de stat este 
proportional cu numarul total al studentilor inmatriculati la programe de studii 
universitare cu frecventa, tara taxa de strudii, ciclurile de studii de licenta ~i 
masterat din UPB. 

Art. 17. Bugetul de burse al U.P.B. se 1mparte proportional cu numarul 
studentilor ~colarizati in regim tara taxa din fiecare facultate. Alocarea se face In 
doua tran~e: la lnceputul semestrului I ~i la 1nceputul semestrului al !I-lea, sub 
forma de alocatie lunara. , 

Art. 18. Bursele de performanta ~i de merit se distribuie In ordinea 
descrescatoare a mediilor, In limita bugetului fiecarei facultati. 

Art. 19. Media pentru bursa se calculeaza avand In vedere ~I restantele 
anterioare, astfel: 

• pentru semestrul I, pentru studentii anului I de la studiile de licenta, 
media dupa care ei sunt sortati este media generala de la examenul de 
bacalaureat; 

• pentru semestrul I, pentru studentii anului I de la studiile de masterat, 
media dupa care ei sunt sortati este media de la admitere la ciclu de 
masterat; 

• pentru semestrul I, pentru studentii din anii II - IV ai ciclului de licenta ~i 
din anul II al ciclului de masterat se ia in considerare media din anul 
precedent; 

• pentru semestrul II, pentru studentii din anii II- IV ai ciclului de licenta 
~i din anul II al ciclului de masterat se ia 1n considerare media din 
semestrul precedent; 

• pentru studentii din anul II ~i studentii din anul III de la studiile de 
licenta, media se calculeaza tara a lua in calcul nota ( chiar daca exista) de 
la disciplina de Practica; 

Art. 20. Tabelul cu studentii din anul I, care beneficiaza de bursa "Meritul 
Olimpic", se aproba prin ordin M.E.C., pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an 
universitar. 
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Art. 21. Dupa comunicarea bugetului de burse, la facultati se procedeaza 
astfel: 

a) se pot acorda burse sociale prin i'ncadrarea i'n fondul repartizat fiedirei 
facultati pentru aceasta categorie. Fondul neutilizat se utilizeaza i'n cadrul 
aceleia~i facuWiti pentru acordarea de burse merit II; 

b) se pot acorda burse de performanta pentru studentii din anii II-IV ai ciclului 
de licenta ~i pentru studentii din anul II ai ciclului de masterat cu media 
anuala peste 9,70 ~i care au cumulat un minim de 30 puncte din lista de 
criterii anexata; 

c) se pot acorda burse de merit gradul I pentru studentii din anii II-IV ai 
ciclului de licenta ~i pentru stundentii din anul II ai ciclului de masterat, 
care 1n anul precedent sau dupa sesiunea din iama au obtinut media peste 
9,50; 

d) se pot acorda burse de merit gradul II in ordinea descrescatoare a mediilor, 
astfel: 

- studentilor din anul II-IV ai ciclului de licenta ~i pentru studentii din anul 
I ~i II ai ciclului de masterat, care dupa sesiunea din iama, sau anual 
realizeaza o medie peste 8,00. 

- studentilor din anul I cu o medie ;?: 8,00. 

e) se pot acorda burse de ajutor social studentilor ciclului de licenta ~i ai 
ciclului de masterat. Distribuirea burselor sociale se face in ordine 
crescatoare a venitului net pe membru de familie, lim ita maxima a venitului 
fiind venitul lunar mediu per membru de familie realizat 1n cele 3 luni 
1nainte de inceperea semestrului/anului universitar care trebuie sa fie mai 
mic decat salariul de baza minim net pe economie. 

Art. 22. Bursele speciale se pot acorda studentilor care se 1ncadreaza in eel 
putin unul din urmatoarele cazuri: 

-au obtinut performante cultural-artistice deosebite; 

- au obtinut performante sportive deosebite; 

- s-au implicat 1n activitati extra-curriculare ~i de voluntariat. 

Burse speciale mai pot fi acordate ~i in alte situatii : 

- bursa de performanta "Meritul Olimpic", conform O.M. nr. 3890 din 

10.03.2011; 

- bursa pentru continuarea studiilor, conform Legii 116/2002; 

- burse pentru studentii cu domiciliul in mediul rural, conform H.G. nr. 

769/200f ; 

ViM~ 
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- bursele de la intreprinderi de stat, societati comerciale, etc., burse ce se 
negociaza prin contract intre student ~i intreprinderea respectiva. Aceste 

burse sunt reglementate de Legea 376/2004 ~i ORDIN comun MEN ~i MF 
nr 1759/5371 din 2004 ~i se platesc de Intreprindere. 

Art. 23. Studentii care beneficiaza de bursa de merit U.P.B. ~i devin 
studenti Erasmus+ i~i pastreaza aceasta bursa ~i in perioada de mobilitate 
Erasmus+. 

Art. 24. Comisia de Atribuire a Burselor a facultatii poate aplica ~i alte 
criterii specifice, prin decizia Biroului Executiv al Facultatii (B.E.F.). 

Capitolul3 

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA DE 

BURSE SI AJUTOARE SOCIALE 

Art. 25. Actele necesare pentru acordarea bursei de ajutor social sunt: 

• Cerere, formular tip; 

• Declaratie de venituri , formular tip; 

• Adeverinta din care sa rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecarui 
parinte ~i eventual al studentului cu 3 luni inainte de inceperea 

semestrului/anului universitar; 

• Adeverinte din care sa rezulte veniturile lunare nete ale sotului sau sotiei 
' ' ' 

(daca este cazul) cu 3 luni inainte de inceperea semestrului/anului 

universitar; 

• Adeverinta de elev sau student la invatamantul de stat, cursuri cu 

frecventa, ori co pie dupa certificatul de na~tere pentru fratii (surorile) sau 
copiii studentului, care nu au implinit varsta de ~colarizare. 

In cazul studentilor casatoriti, familia se considera de sine statatoare fiind 
formata din sot, sotie ~i copii. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau 
in calcul toate veniturile realizate de ace~tia. 

Art. 26. Actele necesare in vederea obtinerii ajutorului social pentru 
imbracaminte synt acelea~i cu cele din art. 25. 

) 
J!yt;f~ 
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Capitolul4 

DETALII PRIVIND MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SI A 
AJUTOARELOR SOCIALE DIN BUGETUL STATULUI 

Art. 27. Bursa de performanfa 

a) Bursa de performanta se acorda numai studentilor din anii II-IV ai 
ciclului de licenta ~i pentru studentii din anul II ai ciclului de masterat, cu conditia 
ca media generala a anului precedent sa fie de minimum 9,70 ~i studentul respectiv 
sa aiba minim 30 de puncte obtinute conform listei de criterii anexata. 

b) Bursa de performanta se acorda la inceputul anului universitar, pe durata 
unui an universitar ~i se revizuie~te dupa sesiunea din iama, cand comisia de burse 
poate hotari retragerea bursei acelor studenti care nu au obtinut rezultate 
profesionale corespunzatoare. 

c) Candidatii vor depune la comisia de burse a facultatii un dosar ce va 
cuprinde: cererea insotita de C.V., lista cu participari Ia concursuri profesionale, 
lucrari ~i articole publicate, participarea Ia contracte de cercetare ~tiintifica ~i alte 
acte doveditoare pana Ia data de 10 octombrie a fiecarui an universitar. 

d) Dosarele cu bursele de performanta vor fi validate de Biroul Executiv al 
Consiliului de Administratie al U.P.B. , 

Bursa de merit are doua diviziuni: gradul I ~i gradul II 

Art. 28. Bursa de merit gradul I se poate acorda din fondul de burse al 
facultatii, incepand cu anul II de studii, studentilor de la studii universitare de 
licenta ~i anul II pentru studentii de la masterat, care in anul precedent, sau dupa 
sesiunea din iama, au obtinut media~ 9,50. 

Art. 29. Bursa de merit gradul II 

a) Bursa de merit gradul II se poate acorda studentilor admi~i in anul I, ciclul 
de Iicenta, care au obtinut Ia examenul de bacalaureat, media generala ~ 8,00; 

b) Bursa de merit gradul II se poate acorda studentilor din anii II, III si IV ai 
ciclului de licenta, care la star~itul anului universitar precedent (Ia atribuirea 
burselor in semestrul I) sau dupa sesiunea din iama (Ia atribuirea burselor in 
semestrul al II-lea) au obtinut media ~ 8,00; 

c) Bursa de merit gradul II se poate acorda ~i studentilor de Ia studii 
universitare de masterat din anul I daca au obtinut la concursul de admitere (Ia 
atribuirea burselor in semestrul I) sau dupa sesiunea din iama (la atribuirea 
burselor in ;rz~ a! II-Iea) media~ 8,00 ~i studentilor din anul II ai ciclului de 
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studii de masterat care au obtinut media peste 8,00. 

M = Lf=1Nc,i + Ll=1Nr,i + 3'Lf=1Na,i 
Nc + Nr + Na 

d) Media generala a anului precedent pentru acordarea bursei In semestrul I ( cu 
exceptia anului I licenta ~i anului I masterat) ~i media la srar~itul semestrului I 
(pentru acordarea bursei pe semestrul II) se calculeaza cu doua zecimale astfel : 

Lt=l Nc,i = suma tuturor notelor ~ 5, la srar~itul anului de studii sau sesiunii de 
iama. 

Lt=l Nr,i = suma tuturor notelor la disciplinele restante anterior datei calcularii 
mediei. 

Lf=1 Na.i = suma tuturor disciplinelor absentate anterior datei calcularii mediei; 
disciplina absentata se noteaza cu nota 3. 

Art. 30. Bursa sociaHi 

a) Bursa sociala se poate acorda studentilor din anul I -IV ai ciclului de 
licenta ~i pentru studentii din anul I ~i II ai ciclului de masterat, studenti care la 
sffir~itul anului universitar dupa sesiunea din iama sau la admitere au media~ 5,00. 
Aceasta bursa se acorda In ordinea crescatoare a venitului net pe membru de 
familie. 

b) Comisia de burse a facultatii poate regia ponderea burselor sociale In 
corelare cu bursele de la masterat. 

c) Studentii care depun cerere pentru acest tip de bursa trebuie sa 
lndeplineasca suplimentar una din cerintele de mai jos: 

- nu realizeaza un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat 
pe ultimele trei luni mai mare dedit salariul de baza minim net pe 
econom1e; 

- sunt orfani de unul sau ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca 
masura de protectie plasamentul; 

- au fost bolnavi de TBC ~i se afla In evidenta dispensarelor medicale, 
sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, 
insuficiente renale cronice, astm bronhic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, 
sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita 
anchilozanta sau reumatism articular acut, cei care se mcadreaza In 
p~~e articolului 6.2.b; 
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d) La stabilirea venitului pe membru de familie se iau in calcul toate 
veniturile nete realizate de familie ~i se vor depune acte doveditoare in maximum 
10 zile de la inceputul fiedirui semestru: 

- pentru studentii cu varsta pana la 26 de ani, la stabilirea venitului se iau 
in calcul toate veniturile nete pe membru de familie, precizate in 
OMEN 3392la art.14; 

- pentru studentii cu varsta intre 26 ~i 35 de ani, venitul lunar mediu net 
al acestuia se va calcula tinand cont doar de veniturile personate ale 
acestuia ~i al persoanelor pe care le are in grija, precum copii, sotie etc., 
precizate in OMEN 3392la art.l4. 

Art. 31. Ajutoare sociale 

a) Ajutorul social ocazional pentru 1mbracaminte se acorda studentilor cu unul 
sau cu ambii parinti decedati, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de 
protectie plasamentul, studentilor defavorizati din punct de vedere socio
economic, a caror familie nu a realizat in cele 3 luni dinaintea depunerii cererii 
pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe membru de 
familie, mai mare decat salariul minim net la nivel national. Ajutorul social se 
acorda 1ncepand din anul I de studii, o singura data pe parcursul fiedirui 
semestru, suma atribuita fiind egala cu cea alocata pentru o bursa sociala. 

b) Ajutorul social ocazional de maternitate, care se acorda studentei sau 
studentului a carui sotie nu realizeaza deloc venituri sau venituri mai mari . 
decat salariul de baza minim net la nivel national se acorda pentru prima 
na~tere, dupa cum urmeaza: 

0 bursa sociala pentru na~tere ~i lauzie; 
- 0 bursa pentru procurarea 1mbracamintei copilului nou-nascut. 

Acest ajutor se acorda ocazional pe baza cererii aprobate de B.E.F., a 
certificatului medical al mamei ~i a certificatului de na~tere al copilului. 

c) Ajutorul social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul unui 
membru al familiei studentului (parinte, sot, sotie, copii) sau in caz de deces al 

studentului( ei) necasatorit sau casatorit(a) cu sotie/sot care nu realizeaza 
venituri . Acest ajutor se acorda ocazional ~i se atribuie pe baza cererii aprobate 

de B.E.F. ~i a certificatului de deces rudelor de gradul I sau succesorului legal 
o singura data in cursul anului universitar. 

d) Ajutor social ocazional pentru cazuri de boala se poate acorda pe baza cererii 

aprobate de Biroul Executiv al Consiliului de Administratie al U.P.B. Cererea 

va fi insotita de documente suport: scrisoare medicala, raport medical, bilet 

ie~ire ~~.a. 
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Art. 32. Bursa de performanta "Meritul Olimpic" 

a. Listele nominale cu cei care au obtinut distinctii Ia olimpiadele ~colare sunt 

transmise universitatilor de ditre M.E.N. 
b. Lista cu studentii beneficiari ai acestei burse (H. G. 1 004/2002) se aproba 

anual prin ordin al M.E.N. pana Ia data de 30 noiembrie a fiecarui an 

uni versitar. 

c. Cuantumul bursei de performanta "Meritul Olimpic" se reactualizeaza anual 
prin ordin M.E.N. 

d. Bursa "Meritul Olimpic" se acorda pe o durata de maxim 12 luni incepand cu 

luna imediat urmatoare realizarii performantei ~colare mentionata Ia art.1 din 

O.M. 3890 din 10.03.2011. 

Art.33. Bursa pentru continuarea studiilor 

a) Aceasta bursa are Ia baza Legea nr. 116/2002 privind prevemrea ~~ 

combaterea marginalizarii sociale. 
b) Studentii care fac parte din familii cu venit minim garantat au dreptul Ia bursa 

pentru continuarea studiilor, adica liceu catre facultate. 
c) Bursa pentru continuarea studiilor se acorda ~i pe perioada vacantelor 

universitare pana Ia incheierea anului ~colar; studentul care beneficiaza de 
aceasta bursa trebuie sa aiba media pe semestrul I, sau anuala ~ 5,00. 

d) Bursa pentru continuarea studiilor se acorda studentilor pe baza de cerere 
depusa Ia secretariatul facultatii in perioada 1-10 octombrie a fiecarui an 
universitar, impreuna cu urmatoarele documente: 
• adeverinta de Ia primarul localitatii in a carui raza teritoriala locuie~te 

titularul de venit minim garantat, care sa dovedeasca dreptul de venit 
minim garantat stabilit in favoarea familiei studentului. 

• copii ale certificatelor de na~tere ale tuturor copiilor aflati in intretinerea 
familiei studentului care solicita bursa pentru continuarea studiilor, acte 

certificate de secretarul institutiei de invatamant superior. 

e) Pe baza cererilor ~i a documentelor, facultatile intocmesc tabele care ulterior 
sunt inaintate de U.P.B. catre M.E.N. pana la 15-octombrie ale fiecarui an. 

f) U.P.B. va transmite Ia primarii localitatilor lista studentilor care beneficiaza 
de bursa pentru continuare a studiilor; primarii urmaresc ~i transmit lunar 
situatia materiala a acestor studenti. 

' ' 
g) Bursele pentru continuarea studiilor, acordate studentilor se finanteaza de la 

bugetul de stat. 
h) Studentii din familii cu venit minim garantat, pot depune dosarele pentru 

acordarea bursei pentru continuarea studiilor in perioada 1-10 ianuarie a 
fiecarui an, in vederea cuprinderii sumelor necesare pentru plata burselor de 

ciitre~ 
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Art. 34. Bursa de studiu acordata studentilor cu domiciliul in mediul rural 

Aceasta bursa se acorda conform H.G. 769/2005. 

M.E.N. acorda anual pe baza de contract, burse de 150 de lei pe luna, 
studentilor de la cursuri cu frecventa, care se obliga ca dupa absolvirea studiilor 
universitare sa profeseze in invatamantul pre~colar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional sau dupa caz postliceal din mediul rural , pe o perioada eel putin egala 
cu durata studiilor. 

Pentru a beneficia de aceasta bursa studentul trebuie sa indeplineasca 
conditiile : 

•sa aiba domiciliulin mediul rural; 

•sa nu aiba restante, sa nu repete nici un an universitar. 

Art. 35. Bursa de mobilitate 

In vederea stimularii ~i sprij inirii mobilitatii interne ~~ internationale a 
studentilor se pot acorda mmatoarele categorii de burse: 

- Burse de mobilitate pentru studentii 
ERASMUS + de studiu; 

care efectueazaa mobilitatti . 

- Burse de mobilitate pentru studentii care 
internationale in cadrul programului ATHENS; 

cfcctueaza mobilitati 
' 

- Burse de mobilitate pentru studentii care efectueaza mobilitati 
internationale 1n cadrul acordurilor de dubla-diploma sau de co-tutela, care 
nu beneficiaza de burse ERASMUS; 

- Burse de mobilitate pentru studentii care efectueaza mobilitati interne 'in 
cadrul programului ARUT; 
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CapitoluiS 

DISPOZITII FINALE 

Art. 36. Comisia de Atribuire a Burselor constituita la nivelul facultarii 
retrage/imputa bursa prim ita, in cazuri speciale cum ar fi: depunerea de acte false, 
plecarea studentului din facultate, abateri grave de Ia disciplina universitara, alte 
situarii deosebite. 

Art. 37. Comisia de Atribuire a Burselor constituita la nivelul facultatii , cu 
aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administratie, poate acorda burse 
pentru unele situatii deosebite. 

Art. 38. Acest regulament este In concordanta cu Legea 1/2011 cu modificarile 
~i completarile ulterioare, Ordinul 3392 $i CARTA U.P.B., iar mentinerea sa 
pentru anul universitar 2020-2021 a fost aprobata in ~edinra Consiliului de 
Administratie din data de 20.07.2020 ~i in ~edinta de Senat din 23.07.2020, prin 
Hotararea Senatului cu nr. 44/23.07.2020. 

Art. 39. Cuantumurile burselor !ncepand cu punctul 13 din cadrul Anexei 2 se 
vor analiza ~i decide de catre Biroul Executiv al Consiliului de Administratie al 
U.P.B. 
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Anexa 1 Criterii pentru acordarea bursei de performanta 

Nr. Denumirea 
crt. activitatii 

Concursuri 
I profesional 

e 

Lucrari ~i 

II articole 

publicate 

Participare 
III la contracte 

de cercetare 

IV 

v 

VI 

Inventii si . ' 
inovatii 

' 

Sesiuni de 
comunicari 
stiintifice 
' ' 

studentesti 
' ' 

Alte 
activitati 

' 
deosebite 
prezentate 

inCV 

Locul de 
des:fasurare , 

intemationale . 

nationale 
' 

pe plan 
national 

pe plan 
international 

Participari/ Nr. Nr. 

Distinctii 
punct activitat 

e 1 ' 

Premii 20* 

Mentiuni 10 

Participare 5 

Premii 20* 

Mentiuni 5 

Participare 3 

10* 

10* 

10* 

10* 

Premii 15* 

Mentiuni 
' 

10 

Participare 5 

5* 

TOTAL GENERAL 100* 
I 
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La cap I si V premiul sau mentiunea exclude punctajul pentru part1c1pare; 
punctajul se acorda pentru anul anterior de studii . Punctajul maxim este de 100 
puncte. 

Pentru un student care participa la mai multe concursuri, cercuri ~tiin!ifice etc., 
punctajul maxim poate depa~i 100. Alocarea burselor in cadrul facultatii se face in 
ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Punctajul minim este de 30 de puncte. 

Nota: Studentul ..................... Fac ................................ An ........ .. 
Grupa ................ a obtinut ........... puncte in anul universitar .......... drept 
pentru care i se acorda bursa de performanra. 

Decan, 
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Anexa 2 

CUANTUMUL BURSELOR 

1. Bursa de performanta 1.200 lei 

2. Bursa de merit gradul I 900 lei 

3. Bursa de merit gradul II 700 lei 

4. Bursa sociala 580 lei 

5. Bursa sociala ocazionala (imbracaminte ~i incaltaminte) 600 lei 

6. Bursa sociala ocazionala pentru deces in familie 1.000 lei 

7. Bursa pentru ajutor social ocazional de matemitate 1.000 lei 

8. Bursa pentru stagii universitare in tara (pe luna) 500 lei 

9. Bursa pentru stagii universitare in strainatate (pe luna) 

a. Bursa de studii 1.050 lei 

b. Bursa de plasament 230 lei 

10. Bursa pentru stagii post-universitare in tara (pe luna) 500 lei 

11. Burse de mobilitate pentru studentii care efectueaza mobilitati intemationale 
in cadrul programului ATHENS (pe mobilitate) 500 lei 

12. Bursa pentru stagii post-universitare in strainatate (pe luna) 900 lei 

13. Bursa special a pentru laureatii concursurilor ~i sesiunilor ~tiintifice studente~ti 
recunoscute in U.P.B. de Consiliul de Administratie, care se acorda pe baza 
analizei contributiei ~tiintifice a lucrarilor prezentate. Se pot acorda pentru 
fiecare sesiune organizata (care sa aiba minimum 15 lucrari inscrise), de 
regula, 4 burse in cuantum de 400 lei, 300 lei, 200 lei ~i respectiv 100 lei sau 
mai multe burse cu conditia incadrarii in valoarea total a de maxim 1000 
lei/sesiune organizata ~i un minim de 50 lei/persoana .. 

14. Bursa speciala pentru performante cultural-artistice 

15. Bursa speciala pentru performante sportive 

16. Bursa speciala pentru activitati extra curriculare 

17. Bursa speciala pentru activitati de voluntariat 

18. Bursa spefiala pentru laureatii concursurilor studente~ti recunoscute in U.P .B. 

1!/t~ 
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de Consiliul de Administratie , 

19. Bursa speciala pentru excelenta 

20. Bursa speciala pentru inovare 

21. Bursa sociala ocazionala pentru cazuri de boala 

22. Bursa pentru studii post-doctorale 

23. Bursa speciala COVID-19 pentru stagii in strainatate 

24. Alte burse ocazionate de problemele cauzate de situatii generate de pandemia 
COVID-19 
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