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 3. CONŢINUTUL METODOLOGIEI 
 

PARTEA I: ASPECTE GENERALE 
 
 Art. 1. Prezenta metodologie precizează elementele care cad în competenţa FACULTĂŢII 
DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE a UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI privind acordarea burselor 
la ciclurile de studii de licenţă şi masterat. Prezenta metodologie se întemeiază pe următoarele 
acte normative: 
 – LEN  nr. 1/ 2011; 
 – Legea nr. 235/ 2010; 
 – 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 la ciclurile de studii de licenţă şi masterat la 
Universitatea din Piteşti. 
 – Regulamentului privind recunoasterea perioadelor de studii si/sau de plasament efectuate 
de catre studenti in cadrul mobilitatilor Erasmus. 
 Art.2. La Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, denumită în continuare FMT, bursele se 
acordă studenţilor în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor în Universitatea din 
Piteşti şi a criteriilor interne. 
 Art.3. Distribuirea fondului de burse pentru FMT se bazeaza pe urmatoarele condiţii şi 
restricţii: 
 1 – fondul pentru bursele de performanţă trebuie sa fie de 15% din fondul total alocat de la 
bugetul de stat către facultate; 
 2 – fondul pentru bursele de merit trebuie sa fie de 50 % din fondul total alocat de la 
bugetul de stat către facultate; 
 3 – fondul pentru bursele de ajutor social trebuie sa fie de 35% din fondul total alocat de la 
bugetul de stat către facultate şi se prevede ca min 98% din fondul pentru bursele de ajutor social 
să fie utilizat pentru burse de ajutor social permanente, iar max 2% sub forma de burse de ajutor 
social ocazionale;  
 4  – bursele de performanţă se acordă începând cu semestrul I al anului II de studiu; 
  5 – bursele de merit se acordă pe anii de studii şi pe semestre (la anii II de la 
programele de master cu doar 3 semestre, se acorda doar pentru semestrul I) proporţional cu 
numărul de locuri subvenţionate doar studentilor cu rezultate deosebite la învatatura (studentilor 
integralisti), in ordinea descrescatoare a mediilor ponderate; 
 6  – bursele de ajutor social permanente se acordă în baza punctajelor obţinute prin 
algoritmul de calcul din prezenta metodologie; 
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 7 –  bursele de  performanţă şi de merit se pot acorda concomitent cu burse sociale (în baza 
articolului 7 din Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă şi 
masterat la Universitatea din Piteşti). 
 8 - Bursele de performanţă şi merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor 
generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de 
examene premergătoare semestrului în care se solicită bursa. 
 9 - Bursele de performanţă, de merit şi de ajutor social se acordă pe toată durata anului 
universitar (12 luni), iar studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de licenţă 
sau de master care beneficiază de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se 
va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor. 
Bursele obţinute pe fiecare semestru sunt în plată pe perioadă de 6 luni. 
 

PARTEA II: METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR 
 
 Art. 4. Fondul lunar de burse (FB) este repartizat anual Facultăţii de Mecanică şi 
Tehnologie, proporţional cu numărul de studenti înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă pe locuri 
bugetate. Cuantumul acestui fond diferă în semestrul I faţă de semestrul II (FBI ≠FBII). 
 Art.5. Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au obţinut media min 9,50 în 
sesiunea de examene premergătoare semestrului în care se solicită bursa şi este integralist, în 
limita fondurilor alocate. 
 Art. 6. Fiecare an şi program de studiu din FMT poate să beneficieze de cel puţin o bursă 
de performanţă din alocaţiile bugetare, cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din 
programul de studiu şi an este mai mică decât 9,50. În acest caz bursele de performanţă se vor 
distribui celorlalţi ani de studiu din cadrul aceluiaşi program, cu condiţia ca media generală să fie 
mai mare de 9,50. În cazul în care nu există studenţi cu medii mai mari de 9,50 în cadrul 
programului se vor distribui studenţilor celorlalte programe de studii cu medii  mai mari de 9,50. 
 Art. 7. În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de performanţă din 
alocaţiile bugetare nu este utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse de merit, 
din cadrul FMT. 
 Art. 8. Repartizarea fondului de burse de merit ale facultăţilor pe programe de studii, 
specializări şi ani se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din anul, specializarea şi 
programul respectiv. 
 Art. 9. Numărul studenţilor care beneficiază de bursă de merit dintr-o facultate, program 
de studiu şi an se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul 
bursei. 
 Art. 10. 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. 
 Art. 11. Condiţia pentru acordarea bursei de merit este ca studentul să fie integralist în 
semestrul precedent şi să aibă media ponderată de cel puţin 8,00. 
 Art. 12. Pentru bursele de performanţă şi de merit, studenţii care au efectuat mobilităţi 
Erasmus beneficiază de prevederile Regulamentului privind recunoaşterea perioadelor de studii 
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şi/ sau de plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus, aprobat în 
Şedinta Senatului din data de 25.02.2013 (art. 14: Echivalarea rezultatelor obtţnute nu va 
prejudicia poziţia studentului în clasamentul facultăţii de origine, pentru anul universitar ulterior 
celui în care studentul a efectuat stagiul Erasmus) şi ale Procedurii de recunoaştere a stagiilor, 
echivalare şi reclasificare privind studenţii Erasmus din FMT, elaborată în data de 30.04.2013 şi 
aprobată în Şedinţa Consiliului FMT (art. 4.5.1: Media care se va lua în calcul la stabilirea 
clasamentului de ierarhizare pentru anul următor a studenţilor facultăţii este media ponderată 
rezultată din notele obţinute la disciplinele prevăzute în planul de învatamant de la FMT din 
semestrul ulterior sau anterior celui Erasmus din acelaşi an universitar) şi hotărârii CA din 
27.10.2016. 
 Art. 13. 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 funcţie de 
situaţii). 
 Art. 14. 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: 
 a) 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. 
 b) 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, studenţii care prezintă un Certificat 
de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. 
 c) 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). 
 Art. 15. 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: 
 a) 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 socio-economic, 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; 
 b) 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 
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universitar pentru fiecare copil născut; 
 c) 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. 
 Art. 16. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către 
Comisia de burse pe facultate şi însoţită de actele doveditoare corespunzătoare: 
 a) 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. 
 b) 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. 
 c) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru îmbrăcăminte se 
depun în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului. 
 d) 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. 17. (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: 
 a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 b) 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; 
 c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/ 1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia 
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
 g) ajutoarele, îndemnizaţiile 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 îndemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea 
copilului şi îngrijirea copilului bolnav; 
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 h) 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; 
 i) 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 
mobilizaţi; 
 j) 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; 
 k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate 
intelectuală; 
 l) 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 ale 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: 
 a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi 
cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): iunie, iulie, august; 
 b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele 
ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie, decembrie şi ianuarie. 
 c) documentele justificative de la Administraţia Financiară se solicită pe ultimele 3 luni 
pentru care există situaţii definitive înregistrate la Administraţia Financiară; 
 d) 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. 18. 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: 
 a) 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; 
 b) 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 
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socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate; 
 c) copii de pe certificatul/ certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul; 
 d) 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 lit. b). 
 Art. 19. Clasificarea dosarelor pentru burse sociale se face conform aprecierii şi clasificării 
studenţilor solicitanţi de burse sociale permanente şi burse sociale speciale pe baza punctajului 
total obţinut pe baza evaluării criteriilor prezentate în tabelul 1: 
 

Tabelul 1. 

Orfan 
Student 
aflat în 
plasa-
ment 

Certifi-
cat 

medical 

Venit 
mediu 

net/ 
membru 
familie 

Situaţia şcolară [p.c ]* 
 

Punctaj 
total 

Ambii 
părinţi 

Un 
părin-

te 
100% 

80-
99% 

60-
79% 

40-
59% 

20-
39% 

0-
19% 

 

100 p 75 p 

 
75 p 

50 p 

100 –
(V/SMEC

**)x100 
[p] 

50p 40p 30p 20p 10p 5p  

Notă: *) Pentru bursele din sem. I, studenţilor anilor I le sunt repartizate 30 p. 

 **) SMEC = media aritmetică a venitului minim pe economie luat în calcul pentru perioada considerată. 

 
 Art. 20. În cazul în care numărul burselor sociale permanente şi/ sau ocazionale este mai 
mic decât numărul celor care solicită bursă, solicitanţii se vor ordona în funcţie de punctajul 
obţinut. 
 Art. 21. (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: 
 a) media generală a anului anterior sau a mediei de admitere mai mare sau egală cu 6,00; 
 b) 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; 
 c) 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; 
 d) nu obţin altă categorie de bursă (specială, de performanţă, de merit, de ajutor social). 
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 Această categorie de bursă se acordă anual şi 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 şcolarizare. 
 (2) Conform dispoziţiilor Legii Nr. 1/ 2011, 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 această categorie de burse, acordarea se face pe 
parcursul semestrului al doilea al anului universitar în curs, într-o singură tranşă, pe baza 
următoarelor criterii, referitoare la implicarea în viaţa social-culturală şi promovarea imaginii 
Universităţii din Piteşti şi a Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie: 
 a) obţinerea de premii internaţionale/ naţionale ş i /  sau participări la concursuri naţionale 
şi/ sau internaţionale în cele 12 luni calendaristice precedente. 
 b) Evaluarea se va realiza în baza punctajului obţinut, determinat astfel: 
 

Categorii de activităţi punctate Punctaj 
Concursuri/ manifestări internaţionale/ naţionale 
Premiul de excelenţă 100 / 70 
Premiul I 90 / 60 
Premiul II 80 / 50 
Premiul III 70 / 40 
Locurile IV-VII 50 / 20 
Participare 30 / 10 

 
 (3) Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită burse speciale din 
fonduri proprii UPit va cuprinde: 
 a) curriculum vitae; 
 b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările 
la care a participat; 
 c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea. 
 Bursa de mai sus nu exclude acordarea oricărui alt tip de bursă. 
 Art. 20. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită din: 
Decanul sau Prodecanul, Secretarul Facultăţii, un membru desemnat al Consiliului FMT, un 
student membru al Consiliului FMT şi un student Senator. Aceasta este asprobată anual de 
Consiliul FMT. Atribuţiile acesteia sunt prevazute în Regulamentul privind acordarea burselor la 
ciclurile de studii de licenţă şi masterat la Universitatea din Piteşti. 
 Art. 21. Studenţii FMT pot beneficia de burse acordate din fonduri private fără ca acestea 
să fie condiţionate de existenţa unui alt tip de bursă. Bursele private sunt acordate pe bază de 
contract între Societatea Comercială şi student. Contractele trebuie să fie avizate de conducerea 
FMT. 
 Art. 22. Prezenta metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii 
de Mecanică şi Tehnologie în data de 29.09.2017. 
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