ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT
METODOLOGIE ȘI CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
1. În Universitatea din Piteşti, studenţii de la cursurile de zi, studii universitare de licenţă, masterat
şi doctorat, înmatriculaţi în calitate de cetăţeni români şi străini cu domiciliul stabil /flotant în
România, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau cu taxă, în conformitate cu prevederile:
 Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată;
 H.G. nr. 445/1997, privind criteriile generale de acordare a burselor şi altor forme de sprijin
material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi;
 H.G. nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la H.G. nr. 445/1997, privind
criteriile generale de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi
cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi;
 H.G. nr. 1004/2002, privind stimularea elevilor şi studenţilor care au obţinut distincţii la
olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au
obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare;
 Legii nr. 441/18.07.2001, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000
privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
 Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare;
 H.G. nr. 844/2008, privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii,
doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare
postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor
ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai
statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România;
 Ordinul MEN nr. 5159/05.12.1998, privind unele reglementări pe linie şcolară a studenţilor
sportivi de performanţă care participă la acţiuni de pregătire şi competiţii sportive de interes naţional şi
internaţional;
 Ordinul MECTS nr. 3666/2012, privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
 Cartei Universităţii din Piteşti.
- pot beneficia de bursă de performanţă, bursă de merit, bursă socială şi alte forme de
sprijin material primite de la bugetul de stat, autorităţi locale, agenţi economici sau bancari,
fundaţii etc., precum şi din venituri proprii.
2. În Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept se constituie "Comisia de atribuire a burselor" cu
următoarea componenţă:
Lect. univ. dr. Cristina MICU – Prodecan - preşedinte;
Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU – reprezentant Departament Finanțe, Contabilitate și Economie
– membru;
Lect. univ. dr. Daniela IANCU – reprezentant Departament Drept și Științe Administrative – membru;
Roxana GEORGESCU – secretar coordonator Secretariat Facultate – membru;
Răzvan PIELARU– reprezentantul studenţilor în Consiliul Facultății;
3. Atribuţiile comisiei de repartizare a burselor sunt:
- repartizarea fondului alocat facultăţii şi a numărului de burse, pe categorii de burse, specializări
şi ani de studiu;
- întocmirea listelor nominale cu studenţii bursieri cu burse de performanţă, de merit în ordinea
mediilor, pe ani de studiu şi categorii de burse;
- analizarea cererilor pentru burse şi ajutoare sociale şi ierarhizarea solicitărilor în funcţie de
criteriile generale şi cele specifice suplimentare stabilite de către comisie;
1

- validarea listelor nominale cu studenţii bursieri, în Consiliul Facultăţii;
- rezolvarea eventualelor contestaţii;
- propunerea burselor speciale din venituri proprii;
- monitorizarea aplicării corecte a regulamentului şi a normelor de aplicare privind acordarea de
burse şi alte forme de sprijin material, aprobate corespunzător reglementărilor în vigoare.
4. La nivelul facultăţii s-a repartizat proporţional cu numărul de studenţi subvenţionaţi
pentru anul universitar 2016/2017 un fond de burse de 40.350 lei la un fond repartizat de
75 RON/ student subvenţionat.
Repartizarea fondului de burse este în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse
şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016,
astfel: 50%-60% - fond pentru burse de performanţă şi de merit; 40-50% - fond pentru burse de ajutor
social.
5. Pentru anul universitar 2016/2017, Senatul Universităţii din Piteşti a aprobat
următoarele cuantumuri:
1
2
3
4

Bursa de performanţă
Bursa de merit
Bursa de ajutor social
Bursa specială din venituri proprii
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Bursa specială

400
250
200
până la 50% din cuantumul
taxei de şcolarizare
*

*Bursa specială (de la Consiliul Local / Consiliul Judeţean / agenţi economici) care se acordă ca bursă de ajutor social, dar cele
de la CL Piteşti / CJ Argeş nu se acordă în filiale, în cuantum ce se comunică după şedinţa specială a CL / CJ .

6. Condiţia obligatorie pentru menţinerea burselor de merit în semestrul al II-lea al unui an
universitar este cumularea a cel puţin 20 puncte de credit de la disciplinele obligatorii şi opţionale
programate, conform planurilor de învăţământ, în sesiunea de evaluări finale din iarnă.
7. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical (dovedit cu acte medicale) în timpul sesiunii de
examene din iarnă îşi păstrează bursa şi în semestrul al II- lea.
8. Studenţii la programele de studii universitare de master pot beneficia de burse de merit, sau burse sociale în
condiţiile prevăzute de lege (H.G. nr. 445/1997).
9. Un student poate beneficia în cursul unui an universitar de o singură categorie de bursă, din
structura celor de performanţă sau de merit. Pentru a se evita acordarea mai multor categorii de burse
aceluiaşi student care urmează două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ
superior de stat, atribuirea bursei se va face la facultatea (specializarea) care gestionează diploma de
bacalaureat/licenţă în original.
10.Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii care îşi
continuă studiile, pot beneficia de burse de la bugetul de stat sau din venituri proprii extrabugetare ale
universităţii cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor
de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
10. Bursele de merit şi cele de ajutor social de la bugetul de stat se atribuie studenţilor pe
durata întregului an universitar (cursuri, sesiuni de evaluări semestriale sau finale, activităţi practice,
examen de licenţă, de diplomă), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.
Bursa de performanţă se acordă începând cu anul II de studiu, pentru 12 luni consecutive, începând cu
data atribuirii, inclusiv pe perioada vacanţelor.
11. Bursele, cu excepția celor de performanță nu se atribuie studenților pe perioada cât aceștia
sunt plecați în străinătate, decât dacă deplasarea lor este justificată de activițățile științifice, academice
sau sportive desfășurate.
12. Studenţii transferaţi de la o specializare la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi sau de la o
facultate la alta, pot primi burse începând cu anul următor celui de promovare a evaluărilor finale şi
examenelor de diferenţă stabilite, dacă îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursă pevăzute în prezenta
metodologie.
12. Studenţii în perioada de refacere a creditelor nu pot primi burse.
Studenţii bursieri care, din motive medicale, au prelungire de şcolarizare, pot primi burse pe baza
2

mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care pe care îl repetă şi în funcţie de
veniturile nete pe membru de familie (pentru bursa socială).
13. Bursele de performanţă, bursele de merit, bursele sociale, precum şi bursele speciale de
studii (din venituri proprii) acordate studenţilor, pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul de
Administraţie, la propunerea Consiliul Facultăţii pentru abateri grave de la normele disciplinei
universitare, pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte.
14. Studenţii exmatriculaţi din facultate pentru motive care le sunt imputabile sunt obligaţi să
restituie contravaloarea bursei primite în cursul şcolarizării. Nu sunt obligaţi la aceasta studenţii care s-au
retras de la cursuri pentru motive de boală dovedite cu acte medicale avizate de comisii de specialitate.
15. Studenţii pot contesta în scris hotărârea Comisiei de atribuire a burselor în termen de 3 (trei)
zile lucrătoare de la afişarea acesteia. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de atribuire a burselor în
termen de cel mult 3 (trei) zile de la depunerea acestora.
16. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii de burse, atrage după sine
exmatricularea şi răspunderea materială şi/sau penală a celui în cauză.
PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR
A. BURSA DE PERFORMANŢĂ
1. Bursa de performanţă se atribuie studenţilor/ masteranzilor cu performanţe deosebite, pe baza
cumulării la criteriul a), a cel puţin două dintre următoarele criterii:
a) media la învăţătură a anului anterior - minim 9,50;
b) locurile I, II, III obţinute la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
c) membru activ în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică din domeniu;
d) recunoaştere ştiinţifică prin brevete de invenţie – inovaţie, distincţii, diplome de merit, etc.;
e) performanţe sportive:
- locurile I – III la Campionatele Naţionale, Campionatele Naţionale Universitare;
- locurile I – IV la Campionatele Universitare Internaţionale, Campionatele Europene, Mondiale şi
Jocuri Olimpice.
f) publicații științifice recunoscute la nivel național și internațional;
g) altele specifice fiecărei facultăți.
Precizare: pentru criteriile mai sus menţionate solicitantul trebuie să prezinte dovezi.
2. Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind
numărul de credite acordate fiecărei discipline.
3. Bursa de performanţă se acordă începând cu anul al II-lea de studii, pentru o perioadă de 12 luni
consecutive începând cu data atribuirii, inclusiv pe perioada de vacanţă şcolară şi nu este condiţionată de
obţinerea altei categorii de burse.
4. Fondul alocat burselor de performanță este inclus în fondul comun bursă de performanță –
bursă de merit.
B. BURSA DE MERIT
1. Bursa de merit se acordă studenţilor/ masteranzilor cu rezultate deosebite la învăţătură integralişti 1 - care nu beneficiază de bursă de performanţă, începând cu anul I de studiu.
2. Numărul studenţilor dintr-o facultate care pot beneficia de bursă de merit se calculează în raport
cu cuantumul bursei şi fondul alocat pentru burse de merit, care se încadrează între 50-60 % din fondul
general pentru burse alocat facultăţii din fonduri bugetare.
3. Acordarea burselor de merit se face după acordarea burselor de performanţă, în ordinea
descrescătoare a mediei generale ponderate (evaluări finale, verificări, proiecte) de la disciplinele
obligatorii şi opţionale, obţinută în anul precedent, respectându-se următoarele cerinţe:
a) media minimă de acordare a bursei de merit este 7,00 (şapte);
b) numărul burselor de merit nu poate depăşi pe cel aprobat de Consiliul Facultăţii, stabilit în funcţie de
alocaţia bugetară.
Prin “integralist” se înţelege studentul / masterandul care, la încheierea situaţiei şcolare din anul precedent, a acumulat 60 de
unităţi de credit provenite de la disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al anului respectiv.
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4. Bursele de merit se revizuiesc la sfârşitul semestrului I de studiu. În cazul studenţilor /
masteranzilor care, în urma sesiunii de evaluări din iarnă, nu au acumulat cel puţin 20 de unităţi de credit
provenite de la disciplinele obligatorii şi opţionale programate conform planurilor de învăţământ, bursele
de merit acordate până la finele semestrului I, se retrag, neacordându-se, în semestrul următor.
Eventualele fonduri disponibilizate se redistribuie studenţilor de pe listele întocmite iniţial şi care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 3., lit. a) şi b).
5. Bursele de merit acordate studenţilor / masteranzilor orfani, celor proveniţi din casele de copii
sau plasament familial, celor bolnavi TBC, celor aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, suferinzilor de
diabet, boli maligne, sindromul de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, celor
infestaţi cu virusul HIV sau SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, nu se revizuieşte după
sesiunea de evaluări finale din iarnă.
6.In cazul în care, la anumite specializări sau ani de studiu, fondul de burse de merit nu poate fi
utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor specializări sau ani de studiu din cadrul facultăţii,
proporţional cu numărul de studenţi ai acestora.
C. BURSA DE AJUTOR SOCIAL DIN FONDURI DE LA BUGETUL STATULUI
1. Bursa de ajutor social se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, a celor două sesiuni de
evaluare, practică de specialitate, sau ocazional, potrivit pct. 7.
2. Fondul pentru burse de ajutor social reprezintă 40% din fondul total de burse alocat de la bugetul de
stat, facultăţii, prin Anexa 1. Astfel, 98% din acest fond se distribuie sub forma burselor de ajutor social,
iar 2%, sub formă de burse ocazionale.

Bursa de ajutor social cu caracter permanent
3. Bursa de ajutor social cu caracter permanent, se acordă pe durata anului de studiu (12 luni)
următoarelor categorii de studenţi / masteranzi la învăţământul de zi care se află, cel puţin, în una din
următoarele situaţii:
a) studenţilor / masteranzilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau
plasament familial, care nu realizează venituri;
b) studenţilor / masteranzilor promovaţi (cu minimum u.c. din anul precedent, aprobat de Senat) a
căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare
decât salariul minim pe economie;
c) studenţilor / masteranzilor promovaţi (cu minimum u.c. din anul precedent aprobat de Senat)
bolnavi de TBC, aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, celor suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri
de malabsorbtie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau SIDA ,
spondilita anchilozanta sau reumatism articular.
d) cazurile rezultate din aplicarea legii nr. 341/2004, indiferent de venituri-conform art. 5 alin. 2
pe baza actelor doveditoare (certificat, legitimație).
4. Pentru a obţine bursa socială este necesar ca solicitanţii să depună la secretariatul facultăţii cerere tip
Anexa 2 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai
Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016, declaraţia pe propria răspundere tip Anexa 3 din
Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii
din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016 cu respectarea graficului din Anexa 4 din Regulamentul privind
acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a IIa, 2013-2016, pentru solicitarea bursei de ajutor social însoţită de:
a) Declaraţie de venituri - tip, completată şi semnată de către student / masterand;
b) Adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui
membru al familiei şi, eventual, ale studentului / masterandului;
c) Adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele trei luni ale soţului sau
soţiei (unde este cazul);
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d) Adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi, ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii
(surorile) sau copiii studentului / masterandului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare.
Venitul net se determină prin scăderea din salariul brut a următoarelor componente:
- pensie suplimentară;
- contribuţia persoanei salarizate la plata fondului de şomaj;
- impozitul pe salariu.
5. Studentul / masterandul care beneficiază de bursa de ajutor social are obligaţia să anunţe facultatea de
modificarea nivelului veniturilor nete pe membru de familie imediat ce intervine această situaţie. În caz
contrar se va proceda la exmatricularea studentului /masterandului în cauză din universitate şi restituirea
sumei atribuite până la data exmatriculării.
6. Nu se acordă bursa de ajutor social studenţilor /masteranzilor care nu au îndeplinit condiţiile de
promovare în an superior, în anul în care îl repetă, cu excepţia studenţilor /masteranzilor care, din motive
medicale, au primit prelungire de şcolarizare.

Bursa de ajutor social ocazional (BASO)
7. Bursa de ajutor social ocazional (BASO), în cuantumul unei burse lunare de ajutor social, se poate
acorda indiferent dacă studentul / masterandul mai beneficiază de o altă categorie de bursă, pe bază de
cerere şi cu avizul Consiliului facultăţii, după cum urmează:
a) Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, se poate acorda studenţilor /
masteranzilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial sau din încredinţare,
studenţilor / masteranzilor defavorizaţi din punct de vedere social, a căror familie nu realizează pe
ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim
pe economie stabilit la începutul lunii în care studentul / masterandul a solicitat bursa. Bursa de ajutor
social ocazional se poate acorda aceluiaşi student / masterand de maxim două ori în decursul unui an
universitar, la solicitarea acestuia, indiferent dacă acesta mai beneficiază de altă categorie de bursă;
b) Bursa de ajutor social ocazional de maternitate, se acordă studentului (studentei) /
masterandului a cărui soţie (soţ) nu realizează alte venituri şi constă dintr-o bursă pentru naştere şi
lehuzie, şi o bursă pentru procurarea lenjeriei copilului nou-născut;
c) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, se poate acorda unui membru al familiei
studentului (studentei) / masterandului (soţ, soţie sau copil) sau, în caz de deces, al studentului (ei) /
masterandului necăsătorit (ă) sau căsătorit (ă) sau soţie /soţ care nu realizează venituri. Suma care se
atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social şi se stabileşte de
Consiliul facultăţii.
8. Bursa de ajutor social ocazional se atribuie pe baza cererii aprobată de Comisia de atribuire a burselor
din facultate, pe baza următoarelor documente:
a) acte doveditoare privind veniturile nete ale familiei;
b) certificat medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului şi al mamei (pentru bursa de
ajutor social în caz de maternitate);
c) copie de pe certificatul de deces (pentru bursa de ajutor social în caz de deces).
D. BURSA SPECIALĂ, ACORDATĂ DIN VENITURI PROPRII
1. Pot beneficia de burse speciale din veniturile proprii ale universităţii:
 salariaţi ai Universităţii din Piteşti, fără studii superioare, care sunt şi studenţi ai universităţii pentru
prima dată la programele de studii universitare de licență/masterat, în același domeniu;
 copii ai salariaților Universității din Pitești, studenți la programele de studii universitare de
licență/masterat, în același domeniu;
studenți la programele de studii universitare de licență/masterat la forma de învățământ cu frecvență, cu
taxă, dar care îndeplinesc concomitent următoarele cerințe:
- media generală a anului anterior sau a mediei de admitere mai mare sau egală cu 8,00;
- studenţi la programele de studii universitare de licență/masterat, membrii ai aceleiaşi familii (fraţi,
surori) care sunt înmatriculaţi la universitate, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit
mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
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- studenţi la programele de studii universitare de licență/ masterat căsătoriţi şi care sunt înmatriculaţi
ambii la universitate şi au în întreţinere cel puţin un copil, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni
un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
- nu obţin altă categorie de bursă (de performanţă, de merit, de ajutor social).
Această categorie de bursă se utilizează pentru plata taxei de şcolarizare în anul universitar în care
este obţinută.
2. Bursa specială acordată din venituri proprii se alocă funcţie de disponibilităţile financiare, ale fiecărei
perioade pentru care se solicită, în cuantum de până la 50% din taxa de studii, la propunerea Consiliului
de Administraţie şi aprobării procentului anual de către Senatul Universităţii, pentru fiecare an
universitar.
3. Documentele în baza cărora, se solicită, se aprobă şi se asigură onorarea acesteia, precum şi circuitul,
responsabilităţile şi competenţele specifice, sunt cele prevăzute în Anexa 5 din Regulamentul privind
acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a IIa, 2013-2016.
4. Activităţile prevăzute în Anexa 5, poz.1÷6 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme
de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016, se desfăşoară în
perioada 01-31 octombrie a anului universitar curent.
5. După parcurgerea cerinţelor prevăzute în Anexa 5, poz. 6 din Regulamentul privind acordarea de
burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016,
cererile aprobate de Rectorul Universităţii din Piteşti, se preiau, prin grija secretariatului Prorectorului
pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, pe bază de evidenţe şi semnătură de
preluare şi se gestionează de către Compartimentul „Activităţi sociale” - responsabilul pentru
problematica burselor studenţeşti. Operaţiunile se desfăşoară în perioada 01-10 noiembrie a anului
universitar curent.
6. Operaţiunile prevăzute în Anexa 5, pct. 7 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme
de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016, se efectuează prin
grija Serviciului Economic, în termenul prevăzut de regimul beneficierii de prevederi de la pct. 4.2.
7. La data de max.15 noiembrie a anului universitar curent, întreg procesul de solicitări şi acordare a
burselor speciale din venituri proprii este încheiat. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor reglementate
de prezenta, indiferent de motivul invocat de oricare potenţial beneficiar, atrage după sine recunoaşterea
vinovăţiei de către cel în cauză, astfel încât, o nouă solicitare, în condiţiile prevăzute de aceasta nu poate
fi adresată decât în următorul an universitar şi numai în condiţiile aferente acestuia.
E. BURSE SPECIALE ACORDATE DE INSTITUŢII LOCALE/JUDEŢENE/DE CĂTRE
AGENŢI ECONOMICI.
1. Asemenea categorii de burse se acordă după regulament propriu al respectivelor instituţii, regulament
ce se transmite Consiliilor facultăţilor pentru a întocmi lista ce se aprobă de Comisia de atribuire a
burselor din facultate.
F. BURSIERI AI STATULUI ROMÂN.
1. Regimul burselor ce se acordă studenţilor/ masteranzilor/ doctoranzilor străini este reglementat de H.G.
nr. 844/2008, privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii,
medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare / perfecţionare postuniversitară din
Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru
cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român,
care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România.
2. Conform H.G. nr. 844/2008, cuantumul burselor ce se acordă studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor
străini, precum şi condiţiile de alocare a acestora sunt:
a) pentru studenţi – echivalentul în lei a sumei de 65 de euro/lună;
b) pentru masteranzi, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare / perfecţionare
postuniversitară – echivalentul în lei a sumei de 75 de euro/lună;
c) pentru doctoranzi - echivalentul în lei a sumei de 85 de euro/lună;
d) echivalentul în lei a bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei
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euro comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente.
3. Pentru studenţi şi masteranzi, bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de
iarnă şi primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară studenţii pot
primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la facultate pentru activităţi curriculare.
4. Pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă bursa se acordă pe toată durata anului
calendaristic.
5. Bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de
origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate,
precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în Universitatea din Piteşti, se
suspendă, în cazul repetenţiei, pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi
redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul
anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care
repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare.
6. Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul
următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult
de durata academică a studiilor.
G. PREVEDERI SPECIALE.
1. Listele nominale cu studenţii / masteranzii bursieri se vor întocmi conform modelului din Anexa 6.a,
6.b., 6.c. din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai
Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016, în trei exemplare originale, 1 exemplar se depune la
Secretarul şef din universitate, 1 exemplar la Compartimentul Activităţi Sociale (inclusiv în format
electronic), iar 1 exemplar la destinaţia facultăţii. Liste se depun, pentru semestrul I, conform Anexei 4
din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai
Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016, iar pentru semestrul al II-lea - în prima săptămână de
activităţi didactice. De asemenea, listele nominale cu studenţii / masteranzii bursieri se semnează de către
decanul facultăţii, la propunerea Comisia de atribuire a burselor în facultate, semnate şi ştampilate pe
fiecare pagină, însoţite de procesul verbal de atribuire, semnat de membrii comisiei.
2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea deficitară a prevederilor prezentului Regulament şi a Normelor de
aplicare privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din
Piteşti, atrage după sine sancţionarea în conformitate cu reglementările în vigoare a persoanelor vinovate.
3. Documentaţia cu privire la studenţii bursieri ai statului român (cu bursă), se transmite către
Compartimentul Activităţi Sociale în prima săptămână a anului universitar, urmând a fi definitivată
conform Anexei 4 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti Ediţia a II-a, 2013-2016.
4. În situația în care se constată că diplomele de bacalaureat/licență/masterat au fost obținute fraudulos,
cuantumul burselor primite se va restitui în termenul stabilit de comun acord cu persoana în cauză. În caz
contrar se va proceda la sesizarea instanței de drept competentă să soluționeze cazul.
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Criterii de departajare:
1. media aritmetică ponderată;
2. media aritmetică a notelor obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale promovate;
3. numărul punctelor de credit acumulate, corespunzător disciplinelor obligatorii şi opţionale
promovate;
4. numărul disciplinelor obligatorii şi opţionale promovate;
5. să fie integralist în sesiunea iunie - iulie 2016;
6. să aibă media cea mai mare, fără să beneficieze de mărire de notă;
7. să aibă media cea mai mare, fără să beneficieze de notele obţinute la materiile
facultative;
8. să aibă media cea mai mare, fără să beneficieze de echivalări;
9. media disciplinelor din trunchiul comun conform standardelor ARACIS;
10. media obţinută în urma concursului de admitere la master (în cazul masteranzilor din anul I);
11. media obţinută în timpul anilor de studiu – ciclul I licenţă (în cazul masteranzilor din anul I);
12. media disciplinelor din trunchiul comun conform standardelor ARACIS (în cazul
masteranzilor din anul I)
13. nota la disciplina fundamentală care definește specializarea;
14. să aibă activități studențești materializate în participări la conferințe, sesiuni de comunicări
științifice naționale și internaționale, cursuri de studii europene, școli de vară, publicații,
acțiuni desfășurate în asociații studențești.
13. altele, în caz de baraj, ce se vor stabili de Biroul Consiliului Facultăţii.
Prezentul Regulament se aplică începând cu anul universitar 2016-2017, după aprobarea acestuia
de către Consiliul Facultății.

AVIZAT,

ÎNTOCMIT,

DECAN,

PRODECAN,

Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Lect. univ. dr. Cristina MICU
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