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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  
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1. SCOP  

Regulamentul stabileşte criteriile specifice pentru acordarea burselor pentru studenţii români  înmatriculaţi la 
cursurile cu frecvenţă, în ciclurile de învăţământ de licenţă şi de master din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată. 
 

2. DOMENIU  DE  APLICARE  

Prezentul regulament  se aplică în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, pentru toţi  
studenţii români înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, fără taxă,  în ciclurile de învăţământ de licenţă şi de master.  

 
3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

 Legislaţie primară  

-Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.18   din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional al elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale nr. 

235 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 831 din 13 decembrie 2010, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 

premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc 

în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 

din 21 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare prin H.G. nr.32/30 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 72 

din 04 februarie 2013; 

- Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul 

rural, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 27 iulie 2005; Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului 

nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, 8 sept.2005; 

- Ordinul MECTS nr. 4923 din 8 septembrie 2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului 

nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 859 din 23 septembrie 2005; 

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 852 din 20 

decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MECTS nr. 3666 din 30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.225 din 4 aprilie 2012; 

- Hotărârea Guvernului nr.1004 din 10 septembrie 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la 

olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate 

deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice din 2002; 

- Legea nr.116 din 15.03.2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările și completările 

ulterioare și Normele Metodologice din 2002; 

- Codul civil republicat în M.O.nr.505/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ord.MEN nr.3392/2017 – Stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în M.O. nr.155/02.03.2017, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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- Legea nr.137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (Art.I, punctul 9); 

- Adr.MEN nr.41249/24.11.2017 privind calcul venituri bursă socială; 

- Legea cetăţeniei nr.21/1991 (art.35), cu modificări și completări ulterioare 

 

Alte documente, inclusiv reglementări interne 
- Contractul instituţional anual al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, încheiat cu Ministerul Educaţiei și 

Cercetării. 

- Procedura privind acordarea burselor studenţilor de la ciclurile de învăţământ licenţă şi master din cadrul   Universităţii  

Tehnice „Gheorghe  Asachi” din Iasi, PO.PRS.03. 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Facultăţii de  Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

 

4.  METODOLOGIA ŞI CRITERIILE  SPECIFICE  DE ACORDARE A BURSELOR 
 
4.1. FONDUL DE BURSE 

 
Art.1. Fondul de burse al Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată aprobat de  Consiliul de 
Administraţie al universităţii, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la programele de studii universitare cu 
frecvenţă, fără taxă, la ciclurile de învăţământ de licenţă şi de master este este repartizat cu aprobarea Consiliului 
Facultăţii, la propunerea comisiei de acordarea a burselor. 
 
Art.2. Fondul de burse pentru facultate  este rezultatul produsului dintre cuantumul alocat conform legii şi numărul de 
studenţi de la buget, studii universitare de licenţă şi masterat. 
 
Art.3. Începând cu semestrul  al II-lea, anul uiversitar 2019-2020, fondul de burse pentru categoria de burse sociale și 
burse sociale ocazionale este de maxim 35 % din fondul total de burse al facultății, iar fondul burselor de merit este 
repartizat și distribuit pe cele două cicluri universitare, de icenţă şi de masterat, proporţional cu numărul de studenţi 
înmatriculaţi la studii fără taxă. 
  
Art.4. Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 
lei/lună/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă, pentru întreaga perioadă a anului universitar (12 luni).  
 
Art.5. Fondul suplimentar din fondul bugetului de stat, existent în soldul de burse al universităţii, deschis cu aprobarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, repartizat  facultăţii se utilizează pentru completarea burselor pentru o perioadă de 
timp aprobată de Consiliul de Administraţie al universităţii.   
 

4.2. CATEGORIILE DE BURSE 
 

Art.5. Bursele de performanţă, bursele de performanţă „Meritul Olimpic” şi bursa contractuală de studii pentru 
studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe durata întregului an universitar (12 luni) iar bursele de merit şi 
sociale se acordă semestrial. 
 
Art. 6. Bursele anuale se acordă pe baza activităţii şi rezultatelor obţinute de student în anul universitar anterior. 
Pentru acordarea unei burse în semestrul I al anului universitar se consideră activitatea şi rezultatele obţinute în anul 
universitar anterior, iar pentru acordarea unei burse în semestrul al II-lea se consideră  activitatea şi rezultatele din 
semestrul I al anului universitar în curs.  

 
BURSA DE PERFORMANŢĂ 
 

Art.7. Bursele pentru stimularea performanţei, atribuite din fondurile bugetului de stat se acordă studenţilor pentru 
rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare sau pentru performanţe 
știinţifice, în inventică (brevete) sau participare/distincţii la concursuri profesionale naţionale și internaţionale, 
respectiv participare la sesiuni știinţifice. 
 
Art.8. La începutul fiecărui an universitar, Consiliul facultăţii stabileşte numărul de burse de performanţă, repartizarea 
acestora pe domenii de studii şi componenţa comisiei de evaluare a candidaţilor. Se acordă, prin concurs, o bursă de 
performanţă la un număr de 500 studenţi înmatriculaţi la buget. Dosarele sunt verificate si aprobate în ședinţa 
comisiei de burse pe facultate, punctajul stabilindu-se conform Anexei 1 a Procedurii PO.PRS.03.  
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BURSA DE MERIT 

  
Art.9. Bursele de merit se acordă, în ordinea descrescătoare a mediei și în limita încadrării în fondul disponibil, 
studenţilor admisibili pentru acest tip de bursă. Studenţii înmatriculaţi în anul universitar curent la ciclurile de 
învăţământ universtiar de licenţă şi de masterat devin studenţi admisibili pentru bursa de merit dacă se încadrează în 
următoarele criterii: 

a) şi-au îndeplinit integral obligaţiile didactice (60 credite/an universitar); 
b) media generală a anului precedent este cel puţin 7,00  la ciclul de licenţă şi cel puţin 8,50 la ciclul de master. 

 
Art. 10. Pentru semestrul I al anului universitar, bursele de merit  pentru anul I se acordă  în funcţie de media de 
admitere. Pentru studenții din anul I licență, bursa de merit se poate acorda pentru cel puțin media 8,50 de 
admitere  la studiile de licență, iar pentru studenții din anul I master, bursa de merit se poate acorda pentru cel 
puțin media 9,00 de admitere la studiile de masterat. 
 
Art.11. Pentru activitatea desfăşurată de studenţi în cadrul structurilor de conducere academică şi Ligii Studenţilor 
Electrotehnişti (LSETH), Comisia de burse poate acorda un punctaj suplimentar la media pentru bursa de merit, după 
cum urmează:  

• 0,25 puncte pentru activitatea desfăşurată ca membru al Consiliului Facultăţii şi de consiliere a studenţilor din 
grupele anilor I si II - studii de licenţă; 

• 0,25 puncte pentru activitatea desfăşurată ca președinte de cămin; 

• 0,25 pentru activitatea deosebită a unor membri activi ai Ligii Studenţilor Electrotehnişti (LSETH), propuşi de 
Preşedintele Ligii; 

• 0.50 puncte pentru activitatea desfăşurată ca membru al Senatului universităţii. 
 

BURSA PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ A STUDENŢILOR CU VENITURI REDUSE 
 

Art.12. Bursele sociale şi bursele sociale ocazionale sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere 
şi dosar, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite de Ord.MEN nr. 
3392/2017 şi a  criteriilor specifice prevăzute în Procedura PO.PRS.03. 
 
Art. 13.  Începând cu semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020,  bursele sociale și bursele sociale ocazionale  se 
acordă în ordinea crescătoare a venitului net mediu pe membru de familie, în limita încadrării în fondul de burse 
sociale, care poate ajunge la maxim 35 % din fondul total de burse al facultății. 
 
Art.14. Bursele sociale se revizuiesc semestrial. Pentru semestrul al II-lea, acordarea burselor sociale şi a burselor de 
ajutor social ocazionale este condiţionată de prezentarea studenţiilor la examenele/colocviile/verificările pe parcurs 
din semestrul I și sesiunea de iarnă,  fiind acceptată  absenţa la maxim două forme de examinare.  
 
 4.3. CUANTUMURILE BURSELOR 
 
Art.15. Cuantumul burselor este propus pe categorii de burse, la începutul fiecărui semestru universitar, de către 
Consiliul de Administraţie şi aprobat de către Senat.  
 
Art.16. Cuantumul burselor sociale se stabileşte pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul 
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere 
cheltuielile minime de masă şi cazare. 
 
Art.17. Cuantumul burselor de merit este mai mare decât cuantumul burselor sociale și se se stabilește după 
următorul algoritm de calcul: 

medie Valoare bursa merit Calcul bursă merit Valoare bursa merit Calcul bursă merit  

10 VM1licenta C1licenta*VSociala VM1Master C1master*VSociala 

9.50-9.99 VM2licenta C2licenta*VSociala VM2Master C2master*VSociala 

9.00-9.49 VM3licenta C3licenta*VSociala VM3Master C3master*VSociala 

8.00-8.99* VM4licenta C4licenta*VSociala VM4Master C4master*VSociala 

7.00-7.99 VM5licenta C5licenta*VSociala 

  licenta  master    

* In cazul studiilor de master 8.50-8.99 
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VSociala = cuantum bursă socială 

VM1licenta, VM2licenta, VM3licenta, VM4licenta, VM5licenta, VM1Master, VM2Master, VM3Master, VM4Master = cuantumuri 

burse de merit pe trepte de medie 
C1, C2, C3, C4, C5 = coeficienţi de ajustare a burselor,  care se stabilesc semestrial de către comisia de acordare a 
burselor din facultate astfel încât să se respecte încadrarea în fondul de burse al facultăţii. 
 
 
 5. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI  
 

5.1. COMISIA  DE ATRIBUIRE A BURSELOR 
 
Art.19. Comisie de analiză, evaluare a dosarelor şi de atribuire a burselor se aprobă de Consiliul Facultăţii şi este 
constituită din: 

• Decanul facultăţii - preşedinte 

• Prodecanul cu probleme studenţeşti – membru; 

• Secretarul şef al facultăţii – membru; 

• Studenţii din Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii- membri. 

 

Art.20. Modificarea Regulamentului de acordare a burselor se poate face semestrial sau anual, la propunerea Comisie 
de burse şi se aprobă de Consiliul Facultăţii.  
 

Art.21. Regulamentul de acordare a burselor,  anunţurile pentru depunerea cererilor şi a documentelor justificative în 
vederea obţinerii unor categorii de burse şi tabelele nominale cu studenţii bursieri sunt  prezentate  la avizier şi pe 
site-ul facultăţii.  
 
 5.2. MODALITATEA DE CONTESTAŢIE 
 
Art.22.  Studenţii au posibilitatea de a contesta modalitatea de atribuire a burselor la facultate sau valoarea bursei, 
dacă acestea nu respectă procedura universităţii sau criteriile proprii ale facultăţii, aprobate de Consiliul Facultăţii. 
 
Art.23. Cererea privind contestaţia este adresată conducerii facultăţii în termen de 48 de ore de la afişarea tabelului cu 
burse şi se depune la Secretariatul facultăţii cu număr de înregistrare. 
 
Art.24. Biroul Consiliului facultăţii rezolvă contestaţiilor înregistrate privind modul de atribuire a burselor şi va  anunţa 
rezultatele analizei contestaţiilor în termen de 5 zile de la ultima dată a depunerii cererilor. 
 
 

5.3.  SANCŢIUNI 
Art.25. Comisia de burse a facultăţii poate  propune retragerea sau imputarea bursei primite, în următoarele cazuri: 
depunerea de acte false, abateri grave de la disciplina universitară, alte situaţii deosebite, analizate de către Consiliul 
Facultăţii. 
 
Art.26. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru 
ajutor social, facultăţile vor sesiza organele de anchetă competente şi vor proceda la sancţionarea studentului în 
funcţie de gravitatea faptei. 

 
 

6. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea anexei Elaborator Aprobă 
Număr 
exemplare 

Difuzare 
Arhivare 

Compartiment Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Anexe PO.PRS. 03 
Secretar sef 
facultate 

CF 2 
Decanat, 
DSS 

Secretariat, 
DSS 

P 

2. Graficul de desfăşurare a procesului de acordare a burselor 
la nivel de facultate 

Secretar sef 
facultate 

CF 2 Decanat Secretariat P 
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7. Cuprins 
 

Numărul componentei 
în cadrul regulamentului 

Denumirea componentei din cadrul regulamentului Pagina 

1.  SCOPUL REGULAMENTULUI 1 

2.  DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI 1 

3.  DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII  1 

4.  METODOLOGIA ŞI CRITERIILE  SPECIFICE  DE ACORDARE A BURSELOR 2-5 

5.  ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 5 

6.  CUPRINS 5 
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Anexa 1 

Graficul de desf ăşurare a procesului de acordare a burselor la nivel de facultate 
 

Activit ăţi Responsabil 

Săptămâni  sem. I (burse-4.5 
luni) 

Săptămâni sem. II-lea (burse-7.5 luni) 

Oct Nov Dec Ian Feb FebMar Apr Mai Iun  Iul Aug Sep 

1-5 5-9 10-
12 

15-
16 

17-
20 

1-6 7-
11 

12-
16 

17-
20 

   

Propuneri de completare şi modificare a Regulamentului de 
acordare a burselor  

Comisia de burse, 
Consiliul Facultăţii     15,

16 
        

Postarea si afisarea informatiilor privind acordarea burselor: 
procedura, regulament,  criterii acordare burse sociale si de 
performanta, termene depunere dosare 

Secretar sef, 
secretare facultate 1,2     1,2       

Consultarea procedurii si regulamentului de acordare a 
burselor, multiplicarea formularelor si cererilor 

Secretar sef, 
secretare facultate 1,2     1,2       

Transmiterea la PRS a componenţei comisiei de acordare a 
burselor pe facultate 

Decan, Prodecan 
activitate studenti, 
Birou Consiliu 
Facultate 

2     2       

Postarea si afisarea documentelor aprobate de CA privind 
acordarea burselor: repartitia fondului de burse, cuantumuri 
burse 

Secretar sef, 
secretare facultate 2     2       

Transmiterea documentelor privind acordarea burselor 
membrilor cimisiei de burse (procedura, regulament, 
adrese) 

Secretar sef  
2     2       

Întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti si 
afisarea potentialilor beneficiari ai burselor de merit 

Secretar sef, 
secretare facultate 2,3     2,3       

Depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă; 
bursele de ajutor social 

Secretar sef, 
secretare facultae 2-4     2-4       

Multiplicarea si distribuirea formularelor si cererilor tipizate 
pentru studenti, primirea si verificarea dosarelor de bursă 
socială 

Secretar sef, 
secretare facultate 2-4     2-4       

Verificarea dosarelor de bursă socială; intocmirea 
referatului pentru Oficiul juridic pentru verficare si avizare 

Comisia de burse 2-4     2-4       

Primirea dosarelor de bursa sociala cu avizul  Oficiului 
Juridic  

Comisia de burse 4     4       

Intocmirea procesului verbal al sedintei comisiei de 
acordare a burselor: repartizare fond  de burse, propunere 
cuantumuri burse merit,  propunere rezultate concurs 
acordare burse performanta 

Comisia de burse 

5     5       

Intocmirea listelor bursierilor Secretar sef Comisia 
de burse 5     5       

Aprobarea regulamentului de burse, repartiţiei fondului de 
burse,  cuantumurilor burselor, rezultatelor concursului-
burse performanţă 

Birou Consiliu 
Facultate, Consiliu 
Facultate 

 5,6    5,6       

Afisarea anexelor cu listele bursierilor avizate in Biroul 
Consiliului Facultăţii 

Secretar sef, 
secretare facultate  5,6    5,6       

Completarea datelor privind  conturile bancare Secretar sef, 
secretare facultate 4 5,6   4 5,6       

Primirea şi analizarea contestaţiilor Comisia de burse, 
Birou Consiliu 
Facultate 

 5,6    5,6       

Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Secretar sef, 
secretare facultate  5,6    5,6       

Transmiterea anexelor cu listelor finale de burse către DSS, 
sinteze burse PMR 

Secretar sef  5,6    5,6       

Transmiterea la DSS a modificarilor la listele de burse: 
exmatriculati, alte modificari 

Secretar sef, 
secretare facultate   11 16 18  8 13 16 x x x 

Transmiterea datelor limită de acordare a  burse lo pentru 
ani terminali 

Secretar sef, 
secretare facultate         17    

Actualizarea datelor privind  bursele pe platforma RMU  Secretar sef, 
secretare facultate 1,2           x 

Completarea si transmiterea la PRS a datelor statistice 
privind bursele - platforma ANS-CNFIS  

Secretar sef      3       

 


