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METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
LA CICLURILE DE STUDII LICENȚĂ ȘI MASTERAT

LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE,
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

I. ASPECTE GENERALE

Art.1. Metodologia privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și
masterat la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică este întemeiată în baza
următoarelor acte normative:

- LEN nr. 1/ 2011;
- Legea nr. 235/;
- O.M.E.C.T.S. nr. 3890/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/ 2010;
- H.G. nr. 769/2005;
- O.M.E.C. nr. 3890/2011 - Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769/2005;
- Legea nr. 263/ 2010;
- Legea nr. 287/2009;
- O.M.E.N. nr 3392/2017;
- O.M.E.N. nr 4104/2017;
- O.M.E.N. nr 4366/2017;
- Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență

și masterat, forma de învățământ cu frecvență, la Universitatea din Piteşti, COD: REG-CAS-01,
aprobat în şedinţa Senatului din 15.09.2017;

- Regulamentului privind recunoaşterea perioadelor de studii şi/sau plasament efectuate de
către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus, aprobat în Şedinţa Senatului din data de 25.02. 2013;

- Procedura privind organizarea şi derularea mobilităţilor studenţeşti Erasmus+ la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică si Informatică.

Art.2. La Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, denumită în continuare
FSEFI bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor pentru
studenți - ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în Universitatea
din Piteşti, a normelor şi criteriilor interne.

Art.3. Bursele (conform Art. 2. din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți
- ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în Universitatea din
Piteşti) se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie (Anexele 1, 4, 5). Cererile se depun
la secretariatele facultăților în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului cu excepția
celor speciale, care se depun anual.

Art. 4. Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UPIT sau de către personalităţi şi
fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist, cu
excepția bursei de ajutor social permanent.

Art. 5. (1) Bursele speciale se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II
de studiu la nivel de licență și cu anul I de studiu la nivel de master, în cuantumul stabilit de UPIT;

(2) Bursele de performanță se acordă începând cu semestrul I al anului II de studiu;
(3) Bursele de merit se acordă pe ani de studii şi pe semestre (la anii II de la programele de

master cu doar 3 semestre, se acordă doar pentru semestrul I) în ordinea descrescătoare a mediilor
ponderate;



3

(4) Bursele de ajutor social permanent se acordă pe întreaga durată a unui semestru
universitar, în funcţie de punctajul obţinut conform prezentei metodologii;

(5) Bursele de ajutor social ocazional se pot acorda o dată sau de două ori pe an universitar
în funcție de situații.

Art. 6. Bursele de performanță, de merit şi de ajutor social se acordă pe toată durata
anului universitar (12 luni), iar studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de
licență sau de master care beneficiază de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului
ciclu, li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a
studiilor. Bursele obținute pe fiecare semestru sunt în plată pe perioadă de 6 luni.

Art. 7. Bursa de performanţă/ de merit poate fi acordată concomitent cu bursa de ajutor
social/ bursa de ajutor social cu caracter ocazional/ suport financiar ERASMUS/ SOCRATES;

Art. 8. În situația în care, din rațiuni medicale susținute prin documente justificative
(spitalizare, boli contagioase, calendar competiţional etc.) studentul nu poate participa la sesiunea
de examene aferentă semestrului I, la atribuirea burselor se va ține cont de media de la examenul de
admitere (pentru anul I), respectiv de media anului anterior (pentru ceilalți ani de studii).

Art. 9. La FSEFI distribuirea fondului de burse alocat de la bugetul de stat se bazează pe
următoarele criterii:

- 15% pentru burse de performanță. În cazul în care fondul de burse de performanţă nu este utilizat
integral, resursele neutilizate se alocă fondului de burse de merit, din cadrul FSEFI;

- 50% pentru burse de merit;
- 35% pentru burse sociale, din care minim 98% din fondul pentru bursele de ajutor social trebuie să

fie utilizat pentru burse de ajutor social permanente şi maxim 2% sub formă de burse de ajutor social
ocazional.

- În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă, în proporție de 25%, respectiv burselor de
merit, în proporție de 75%.

Art. 10. (1 )Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de
învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la programul de
studiu pentru care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original. Cererea de bursă va fi
însoţită de o adeverinţă care să ateste că nu este bursier la cea de-a doua facultate.

(2) Bursele se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat.

(3) Bursele de performanță, cele de merit și cele de ajutor social se suspendă pe perioada în care
beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, indiferent cine finanţează respectivele plecări, cu excepţia
bursierilor ERASMUS/ SOCRATES, a studenților plecați în baza acordurilor bilaterale de
schimburi și a studenților plecați în stagii de practică sau pentru alte activități prevăzute în planurile
de învățământ.

(4) În cazul în care un student bursier se retrage de la studii în timpul semestrului/anului
universitar, FSEFI are obligaţia să anunţe Rectoratul în scris, în scopul sistării bursei.
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II. NORME DE APLICARE A REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
PENTRU STUDENȚI - CICLURILE DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT, FORMA

DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ÎN FSEFI

Art. 11. Fondul de burse este repartizat anual Facultţii de Ştiinţe, Educaţie Fizicăşi
Informatică, proproţional cu numărul studenţilor înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă pe locuri
bugetate, într-un cuantum diferit pentru semestrul I, comparativ cu semestrul II.

Art. 12. (1) Bursa de performanţă se acordă studenţilor integralişti care au obţinut
minim media 9.50 în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care se solicită bursa, în
limita fondurilor alocate.

(2) Toate activităţile, performanţele şi alte date conţinute în dosarul de bursă de performanţă
şi supuse evaluării vor fi însoţite de înscrisuri şi documente doveditoare (atestate, adeverinţe,
diplome, certificate, copii după materiale publicate etc.);

(3) Fiecare an şi program de studiu din FSEFI poate să beneficieze de cel puţin o bursă de
performanţă din alocaţiile bugetare;

(4) Criteriul (1) reprezintă o condiţie de prag pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea
bursei de performanţă. În cazul în care nu există studenţi cu medii mai mari de 9,50 în cadrul unui
program de studiu, fondul corespunzător se distribuie studenţilor celorlalte programe de studii care
îndeplinesc condiţia prag (media minimă 9,50).

Art. 13. (1) Numărul studenţilor care beneficiază de bursă de merit în FSEFI, program de
studiu şi an se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei.

(2) Bursele de merit în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu, se
acordă în ordinea descrescătoare a mediei ponderate obţinute de către studenţi în semestrul
precedent. Media minimă de acordare a burselor de merit este 8.00.

(3) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă, respectiv master) criteriul de
atribuire a bursei de merit este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost
admişi fără concurs de admitere pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră
admişi cu media 10,00.

(4) Condiţia pentru acordarea bursei de merit este ca studentul să fie integralist în semestrul
precedent.

(5) În cazul mediilor egale, departajarea pentru obţinerea burselor de performanţă şi de merit
se face după următoarele criterii, luate în considerare în următoarea ordine:
1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii
ştiinţifice în semestrul precedent;
2. participarea la activităţi specifice facultăţii (manifestări ştiinţifice, activităţi de voluntariat,
activităţi de mediere a legăturilor cu mediul socio-economic).
3. media pe semestrul precedent; în cazul studenților din anul I, nivel master semestrul I, media de
admitere la programul masteral este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
4. nota din examenul de licență, în cazul masteranzilor, și media de absolvire a cursurilor de licență.
5. media obţinută la concursul de admitere;
6. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă.
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(6) Criteriile şi punctajele detaliate de atribuire sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1.
Criteriile şi punctajele de departajare pentru obţinerea burselor de performanţă şi de merit

Categorii de activităţi punctate Punctaj
Publicare cărţi de specialitate
Autor principal 200
Coautor Se împart 200 de puncte la numărul de autori
Publicare articole
Articol în publicaţii de specialitate internaţionale
Autor principal 100
Coautor Se împart 100 puncte la numărul de autori
Articol în publicaţii de specialitate naţionale
Autor principal 80
Coautor Se împart 80 puncte la numărul de autori
Brevete înregistrate
Internaţionale 200
Naţionale 100
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Premiu de excelenţă 100
Premiul I 90
Premiul II 80
Premiul III 70
Menţiune 60
Participare 30
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Premiu de excelenţă 90
Premiul I 80
Premiul II 70
Premiul III 60
Menţiune 40
Participare 20
Sesiuni ştiinţifice organizate de către FSEFI
Premiu de excelenţă 80
Premiul I 70
Premiul II 60
Premiul III 40
Menţiune 30
Participare 10
Participarea la activităţi specifice FSEFI
50Activităţi de voluntariat 50
Activităţi de mediere a legăturilor cu
mediul socio-economic

50

Art. 14. Pentru bursele de performanţă şi de merit, studenţii care au efectuat mobilităţi
Erasmus+ beneficiază de prevederile Regulamentului privind recunoaşterea perioadelor de studii
şi/sau plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus, aprobat în Şedinţa
Senatului din data de 25.02. 2013 şi ale Procedurii privind organizarea şi derularea mobilităţilor
studenţeşti Erasmus+ la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică si Informatică aprobată în Consiliul
Facultăţii din data de 19.01.2017.
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Art. 15. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a
unui semestru universitar) sau ocazional (de una sau de două ori pe an universitar în funcție de
situații).

(2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic decât
cuantumul minim propus de CNFIS.

(3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru,
studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, care nu au împlinit 35 de ani, în ordinea de prioritate
stabilită mai jos:

 orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

 studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli
rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză
chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, orice alte boli cronice, studenții care prezintă un Certificat de
încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

 studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât
salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca
medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 16, alin. 5 din Regulamentul privind
acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ
cu frecvență în Universitatea din Piteşti).

(4) studenţii care solicită burse de ajutor social cu caracter permanent trebuie să depună la
secretariatul facultăţii documente justificative menţionate în Anexa 3 din prezenta Metodologie;

Art. 16. Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum cel puţin egal
cu bursa minimă, stabilită de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă
categorie de bursă, astfel:

 bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie
nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit
lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim net la nivel naţional. Această
categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;

 bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază
minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea
îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru
fiecare copil născut;

 bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul
decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se
acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
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Art. 17. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către
Comisia de burse pe facultate și însoţită de actele doveditoare corespunzătoare:

 Cererile pentru bursele sociale cu caracter permanent (pe întreaga durată a unui
semestru universitar) se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului.

 Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional de maternitate sau în
caz de deces se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

 Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru îmbrăcăminte se
depun în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului.

 Declaraţiile solicitantului sau ale membrilor familiei acestuia date în faţa notarului
public nu sunt necesare şi obligatorii în niciuna din situaţiile în care documentele cu privire la
venituri, eliberate de autorităţi ale statului, certifică inexistenţa altor venituri decât cele declarate.
Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta, dar nu pot impune, completarea dosarului pentru
bursa socială cu declaraţii pe propria răspundere date în faţa unui notar.

Art. 18. (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează,
până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în
grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând
în calcul:

 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi
pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de
tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de
stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru
incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi
din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi
natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de
muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;

 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele
de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul
de stat sau din alte fonduri publice;

 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau
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mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate,

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 182/2016;

 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală;

 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin
raportarea acestora la 12.

(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă,
precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:
 pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele

ocazionale pentru îmbrăcăminte): iunie, iulie, august;
 pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele

ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie, decembrie şi ianuarie.
 documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni

pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară;
 cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional

pentru maternitate, respectiv deces.

(4) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare
veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii
pentru care este obţinut venitul.

(5) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează astfel: se cumulează toate
veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni, se împarte la trei (numărul de luni) şi
apoi la numărul de membri ai familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere.

Art. 19. În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele
documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse
oferite:

 înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care

niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens,

însoţită de documentele care atestă acest lucru (Anexa 2);

 pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea

bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea

prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în

cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

 copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;

 certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte

evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile

art. 14 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii

de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în Universitatea din Piteşti .
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Art. 20. Clasificarea dosarelor pentru burse sociale se face în baza punctajului obţinut
conform criteriilor prezentate în tabelul 2:

Tabel 2. Clasificarea dosarelor pentru burse sociale permanente şi ocazionale
Orfan

Certificat
medical

Venit mediu
net/membru

familie

Situaţia şcolară (p.c.) Punctaj
totalAmbii

părinţi
Un
părinte

60 55-59 50-54 45-49 40-44 An I

100p 75p 50p 100-
(V/SMEc)x100
(p)

50p 40p 30p 20p 10p 30p

Art. 21. Bursele de ajutor social cu caracter permanent, respectiv bursele de ajutor social
ocazional se acordă în ordinea punctajului obţinut.

Art. 22. (1) Pot beneficia de burse din veniturile proprii ale universităţii:
 salariaţi titulari ai Universităţii din Piteşti, care sunt şi studenţi ai universităţii, o singură

dată, la programele de studii universitare de licenţă/masterat;
 copii ai salariaţilor titulari ai Universităţii din Piteşti, studenţi la programele de studii

universitare de licenţă/masterat, o singură dată pentru un program;
 studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat la forma de învăţământ

cu frecvenţă, cu taxă, dar care îndeplinesc concomitent următoarele cerinţe:
 media generală a anului anterior sau a mediei de admitere mai mare sau egală cu 6,00;
 studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat, membrii ai aceleiaşi

familii (fraţi, surori) care sunt înmatriculaţi la universitate, a căror familie nu realizează pe ultimele
3 luni un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie;

 studenţi la programele de studii universitare de licenţă/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 net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul de bază
minim net pe economie;

 nu obţin altă categorie de bursă (specială, de performanţă, de merit, de ajutor social).
Această categorie de bursă se acordă anual și se utilizează pentru plata taxei de şcolarizare în

anul universitar în care este obţinută. Valoarea bursei este de până la 50% din cuantumul taxei de
școlarizare.

(2) Conform dispoziţiilor Legii Nr. 1/2010, art 1, alin 3, din sumele încasate din taxele de
şcolarizare pentru cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar, Universitatea alocă cel
puţin 20% pentru fondul de burse. Pentru categoria de burse rezultată conform art. 19 (2), acordarea
se face pe parcursul semestrului al doilea al anului universitar în curs, într-o singură tranșă, pe baza
unor criterii stabilite de facultăți, referitoare la implicarea în viața social-culturală și promovarea
imaginii Universității din Pitești. Bursa de mai sus nu exclude acordarea oricărui alt tip de bursă.

(3) Bursele rezultate conform art. 22, alin (2) se acordă după aceleaşi criterii ca bursele de
merit.

Art. 23. (1) Bursa specială pentru activitatea sportivă se acordă studenţilor care
îndeplinesc următoarele criterii:
- acumlarea a 60 credite/an universitar;
- rezultate deosebite la competiții de mare anvergură seniori, tineret, juniori (obligatoriu în
discipline sportive olimpice) în perioada în care au statutul de student UPIT sau în cele 12 luni
calendaristice precedente;

(2) Bursele speciale pentru activitatea sportivă se acordă în ordinea descrescătoare a
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punctajului obţinut, conform Art. 18, alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor pentru
studenți - ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în Universitatea
din Piteşti;

(3) Criteriul de departajare este categoria de activităţi punctate, bursele acordându-se
prioritar în următoarea ordine a rezultatelor sportive: Jocuri Olimpice, Campionate mondiale,
Campionate europene, CM, CE, Campionate universitare.

Art. 24. (1) Bursa specială pentru activitatea cultural-artistică se acordă studenţilor care
îndeplinesc următoarele criterii:
- acumularea a 60 credite/an universitar;
- obţinerea de premii internaţionale sau participări, nominalizări și premii obținute la festivaluri
naționale și internaționale de specialitate în perioada în care au statul de student UPIT sau în cele 12
luni calendaristice precedente;

(2) Bursele speciale pentru activitatea cultural-artistică se acordă în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut, conform Art. 18, alin. 2 din Regulamentul privind acordarea burselor pentru
studenți - ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în Universitatea
din Piteşti;

Art. 25. Dosarul de candidatură, întocmit de studenții care solicită burse speciale pentru
activitatea cultural-artistică, respectiv burse speciale pentru activitatea sportivă va cuprinde:

a) curriculum vitae;
b) copii  după  documentele  care  atestă  rezultatele  obţinute  la  concursurile  sau

manifestările sportive sau festivalurile cultural-artistice la care a participat;
c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă

sau cultural-artistică.

Art. 26. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate,
program de studiu, precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvență redusă la
învăţământul cu frecvenţă, pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului, cu
condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor.

Art. 27. Consiliul facultăţii aprobă anual comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi
atribuire a burselor. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită,
în principiu, din: Decanul sau un Prodecan al facultăţii, secretarul facultății, un membru desemnat
de Consiliul Facultății, un student membru al Consiliul Facultății și un student membru al Senatului
Universităţii din Piteşti (Anexa 6).

Prodecan cu activitatea didactică şi probleme studenţeşti FSEFI,
Lect. univ. dr. Anca Şuţan
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ANEXA 1
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Secretariatul Facultăţii de ____________________
Confirmăm datele referitoare la înmatriculare,
Numele şi prenumele
Semnătura: _______________
Data: ____________________

Domnule Rector,

Subsemnatul (a)__________________________________________________________,
student (ă) al (a) Facultăţii de _________________________________________________,
domeniul/ specializarea ____________________________________________________________,
în anul _________, grupa __________, CNP ___________________________________________,
BI/ CI seria ___________, nr. _________________, vă rog să binevoiţi a- mi aproba acordarea, în
anul universitar 20___-20___, a bursei2 .

Solicit această bursă având în vedere următoarele
motive3__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele
2. Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social, de ajutor social ocazional pentru
îmbrăcăminte/de maternitate/în caz de deces.
3. Se completează pentru încadrare într-o categorie de bursă (orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz
medical, venituri mici)

În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către
familie, în vederea acordării categoriei de bursa solicitată:

Nr.
crt.

Specificaţii Documentul
justificativ anexat

Sume medii4(lei/
lună)

A. VENITURI REALIZATE
(total: A= 1+2+3+4+5+6)

1. Salarii nete totale
2. Pensii
3. Alocaţii de stat pentru copii
4. Alte ajutoare primite de la stat
5. Venituri din spaţii proprii închiriate
6. Venituri din agricultură
7.
8.
B Numărul persoanelor aflate în întreţinere, din

care: (total)
1. Numărul elevilor
2. Numărul studenţilor
3. Numărul copiilor preşcolari
4. Numărul altor membri ai familiei aflaţi în

întreţinere legală
VENITUL NET MEDIU PE
MEMBRU DE FAMILIE (Vnm= A/ B)
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Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente5:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Am luat cunoştinţă faptul că Universitatea din Piteşti virează bursele în conturile
personale de card.
AM cont de card, nr. ________________________________, deschis la banca ________________
NU AM cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa de ajutor social va fi
aprobat, voi deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de
înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în cuantum echivalent
pentru perioada retroactivă, în luna următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca
la care acesta a fost deschis.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student,
restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. Sunt de acord cu reverificarea
ulterioară a documentelor depuse la dosar.

Am luat la cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept
consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta
cerere, nu sunt luate în consideraţie.

Data.......................... Semnătura............................

Domnului Rector al Universităţii din Pitești

4 Suma medie lunară se calculează prin însumarea veniturile nete obţinute pentru fiecare lună şi
împărţirea acestei sume la 3 (trei).
5 Solicitantul precizează, obligatoriu, toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea unei
burse de ajutor social.
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ANEXA 2

Model de declarație pe propria răspundere

Dată în fața mea: (numele și prenumele angajatului UPIT)

Semnătura:_
Data:_

Declaraţie,

Subsemnatul (a)1 ______________________________________________, student (ă) al
(a) Facultăţii de ______________________________________, domeniul specializarea
_____________________________________________, în anul ________ , grupa _____ , CNP
___________________________________, BI/ CI seria ____ , nr. _________________, domiciliat
în____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

sub sancţiunea codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere
următoarele:

- nu am obţinut, în perioada2____________________________________ , alte venituri
decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele
declarate; nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin proprietăţi şi,
prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor, nu obţin venituri din agricultură, nu
primesc alocații speciale de la bugetul de stat, venituri din concedii medicale pentru sarcină sau
lehuzie, nu obțin venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor, nu beneficiez
de drepturi în bani și natură din partea structurilor militare, nu obțin venituri din valorificarea
drepturilor de proprietate intelectuală nu obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin
dividente, nu deţin conturi de economii3.

Data, Semnătura,

1. Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele
2. Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei
3. Se menţioneză de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează!
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ANEXA 3

Documente justificative necesare pentru dosarul de bursă de ajutor social cu caracter
permanent:

- cerere adresată rectorului UPIT cu privire la declararea veniturilor nete (Anexa 4 din prezenta
Metodologie de acordare a burselor);
- declaraţia studentului pe propria răspundere privind veniturile nete (Anexa 5 din prezenta
Metodologie de acordare a burselor);
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare corespunzătoare lunilor iunie, iulie, august
(pentru bursa solicitată pentru primul semestru), respectiv noiembrie, decembrie, ianuarie (pentru
bursa solicitată pentru al doilea semestru) ale fiecărui părinte şi, eventual ale studentului sau ale
soţiei/soţului studentei/ului;
- cupon de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social corespunzătoare celor 3 luni anterioare
depunerii cererii de bursă de ajutor social cu caracter permanent;
- adeverinţă de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi sau copie a certificatului de
naştere pentru fraţii sau surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
- adeverinţă de administraţia finaciară pentru fiecare membru al familiei, inclusiv studentul, din care
să rezulte veniturile nete realizate;
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă că nu realizează venit agricol (! Nu cu suprafaţa
pământului);
- Raport de anchetă socială (dacă este cazul).

Documente justificative necesare pentru dosarul de bursă de ajutor social cu caracter
permanent pe motive medicale:

- Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la un medic de
specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al
problemei medicale de care suferă studentul.
Conform prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind acordarea burselor

pentru studenți - ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în
Universitatea din Piteşti, pot solicita bursă de ajutor social cu caracter permanent pe motive
medicale următoarele categorii de studenţi:  studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa
unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice
(hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de
SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, orice alte boli
cronice.

Documente justificative necesare pentru dosarul de bursă de performanţă/de merit:
- Adeverinţă de la altă facultate că nu beneficiază de altă bursa (dacă studentul urmează

concomitent cursurile a două facultăţi);
- Documente ale activităţii extracurriculare (atestate, adeverinţe, diplome, certificate, copii

după materiale publicate etc.)



15

Anexa 4

Avizat

Comisia de burse la nivel de facultate

Domnule Decan,

Subsemnatul ............................................................................, student în cadrul Facultății

de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, specializarea ......................, anul ................., având media

............, vă rog a-mi aproba bursa de specială/performață/merit în semestrul I/II, anul universitar

2017-2018, în conformitate cu prevederile Regulamentul privind acordarea burselor pentru

studenți - ciclurile de studii licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență.

Data Semnătura

.......................................... .......................................

Domnului Decan al Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică
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Anexa 5

Avizat

Comisia de burse pe Universitate

Domnule Rector,

Subsemnatul ............................................................................, student în cadrul Facultății

de Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, specializarea ......................, anul .................,

vă rog a-mi aproba bursa din venituri proprii în anul universitar 2017-2018, în conformitate cu

prevederilor Art. 19. (1) din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți -

ciclurile de studii licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență.

Anexez ducumentele justificative .........................................................................................................

................................................................................................................................................................

Data Semnătura

.......................................... .......................................

Domnului Rector al Universității din Pitești
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ANEXA 6

COMISIA DE BURSE PE FACULTATE

PREŞEDINTE: 1. Decanul, sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti

MEMBRI: 2. Secretar facultate
3. Membru desemnat de Consiliul facultății
4. Student membru în Consiliul facultății
5. Student senator
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APROBAT,

În şedinţa Consiliului de Administraţie

din data de _______________________

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

LISTA

CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR SPECIALE

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(Numele după căsătorie)

Specializarea
(licenţă /
master)

Anul de
studii

Media CNP Telefon COD
IBAN

Obs.

1

2

....

Decan,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș

Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro

Nr.: _________din data de: _____________
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APROBAT,

În şedinţa Consiliului de Administraţie

din data de _______________________

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

LISTA

CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANŢĂ

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(Numele după căsătorie)

Specializarea
(licenţă /
master)

Anul de
studii

Media CNP Telefon COD
IBAN

Obs.

1

2

....

Decan,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș

Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro

Nr.: _________din data de: _____________
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APROBAT,

În şedinţa Consiliului de Administraţie

din data de _______________________

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

LISTA

CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(Numele după căsătorie)

Specializarea
(licenţă /
master)

Anul de
studii

Media CNP Telefon COD
IBAN

Obs.

1

2

....

Decan,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș

Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro

Nr.: _________din data de: _____________



21

APROBAT,

În şedinţa Consiliului de Administraţie

din data de _______________________

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

LISTA

CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL / BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(Numele după

căsătorie)

Specializarea
(licenţă / master)

Anul de
studii

Media Situaţia socială
(Venit pe

membru de
familie)

CNP Telefon COD
IBAN

Obs.

1

2

....

Decan,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș

Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro

Nr.: _________din data de: _____________
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APROBAT,

În şedinţa Consiliului de Administraţie

din data de _______________________

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

LISTA

CU STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN, CU BURSĂ

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

(Numele după
căsătorie)

Ţara Specializarea
(licenţă /
master)

Anul
de

studii

Anul
înmatriculării

şi ordinul
MEN

Situaţia
şcolară pe

ani de
studii

COD IBAN Observaţii

1

2

....

Decan,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș

Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro

Nr.: _________din data de: _____________


