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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  
PENTRU STUDENŢII DE LA CICLURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICENŢĂ ŞI MASTER  

DIN CADRUL FACULTĂŢII DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ 
   

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 

Documentele de referință sunt: Procedura privind acordarea burselor studenţilor de la ciclurile de învăţământ licenţă 
şi master din cadrul  Universităţii  Tehnice „Gheorghe  Asachi” din Iasi, PO.PRS.03 și 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 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 români și cetățeni UEE, de la buget, studii universitare de licenţă şi masterat. 
 
Art.3. 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, proporțional cu numărul de studenţi înmatriculați la studii fără taxă. 
  

4.2. CATEGORIILE DE BURSE 
 
BURSA DE PERFORMANŢĂ 
 

Art.4. 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. Dosarele sunt verificate si aprobate în ședința comisiei de burse pe 
facultate, punctajul stabilindu-se conform Anexei 1 a Procedurii PO.PRS.03.  
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BURSA DE MERIT 
  

Art.5. Bursele de merit se acordă, în ordinea descrescătoare a mediei și în limita încadrării în fondul disponibil, 
studenților admisibili pentru acest tip de bursă. Studenţii înmatriculaţi în anul universitar curent la ciclurile de 
învăţământ universitar de licenţă şi de masterat devin studenți 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 puțin 7,00  la ciclul de licenţă şi cel puțin 8,50 la ciclul de master. 

 
Art. 6. Pentru semestrul I al anului universitar, bursele de merit  pentru anul I, studii universitare de de licență și de 
masterat se acordă  în funcție 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 studii, iar pentru studenții din anul I master, bursa de merit se 
poate acorda pentru cel puțin media 9,00 de admitere la studii. 
 
Art.7. 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 
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 facultății. 

 
Art.8. 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 în Comisia Socială, ca președinte de cămin; 

 0,25 pentru activitatea deosebită a maxim 10 membri activi ai Ligii Studenţilor Electrotehnişti (LSETH), propuşi 
de Preşedintele Ligii; 

 0.50 puncte pentru activitatea desfăşurată ca membru al Senatului universităţii. 
 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL  
 

Art. 9. Bursele sociale și bursele sociale ocazionale pentru studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un 
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie se acordă în 
ordinea crescătoare a venitului net mediu pe membru de familie, în limita încadrării în fondul de burse sociale. 
 
Art.10. Bursele sociale se revizuiesc semestrial. Pentru semestrul al II-lea, acordarea burselor sociale şi a burselor de 
ajutor social ocazionale este condiționată de prezentarea studenţiilor la examenele/colocviile/verificările pe parcurs 
din semestrul I și sesiunea de iarnă,  fiind acceptată  absența la maxim două forme de examinare.  
 
 5. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI  
 

5.1. COMISIA  DE ATRIBUIRE A BURSELOR  
 
Art.11. Comisie de analiză, evaluare a dosarelor şi de atribuire a burselor se aprobă de Consiliul Facultăţii şi este 
constituită din: 

 Decanul facultăţii - preşedinte 
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 Prodecanul cu probleme studenţeşti – membru; 

 Secretarul şef al facultăţii – membru; 

 Studenţii din Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii- membri. 
 

Art.12.  Modificarea Regulamentului de acordare a burselor se poate face semestrial sau anual, la propunerea Comisie 
de burse şi se aprobă de Consiliul Facultăţii.  
 
Art.13. Regulamentul de acordare a burselor,  anunţurile pentru depunerea cererilor şi a documentelor justificative în 
vederea obţinerii unor categorii de burse prezentate la avizier şi pe site-ul facultăţii.  
 
 5.2. MODALITATEA DE CONTESTAŢIE 
 
Art.14.  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.15. Cererea privind contestaţia este adresată conducerii facultăţii, depusă sau transmisă pe e-mail de pe contul 
institutional al studentului la secretariatul facultăţii, în termen de 48 de ore de la postarea și afișarea beneficiarilor 
burselor. 
 
Art.16. Biroul Consiliului facultăţii rezolvă contestaţiilor înregistrate privind modul de atribuire a burselor şi va  anunța 
rezultatele analizei contestațiilor în termen de 5 zile de la ultima dată a depunerii cererilor. 
 

5.3.  SANCŢIUNI 
 

Art.17. 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. 
 

6. Anexe, înregistrări, arhivări 

Nr. 
crt. 

Denumirea anexei Elaborat Verificat 

 
Aprobat Număr 

exemplare 
Difuzare 

Arhivare 

 Compartiment Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Anexe PO.PRS. 03 
Secretar sef 
facultate 

Comisia de burse 
Consiliul 
Facultății 

2 
Secretariat,
DSS 

Secretariat, DSS P 

2.  Dosar de burse sociale  
Secretare facultate, 
Comisia de burse 
Oficiul Juridic 

Comisia de 
burse 

1  Secretariat  5 ani 

3.  
Referat privind dosarele de bursă socială, 
adresat Oficilui Juridic 

Secretar sef 
facultate 

Comisia de burse, 
Of. Juridic 

Of. Juridic 2 
Oficiul 
Juridic 

Secretariat,  P 

4.  
Graficul de desfăşurare a procesului de 
acordare a burselor la nivel de facultate 

Secretar sef 
facultate 

Comisia de burse 
Consiliul 
Facultății 

1 Secretariat Secretariat P 

 
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 desfăşurare a procesului de acordare a burselor la nivel de facultate 

 

Activităţi 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  1-5   

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 

1,2     1,2       

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

Secretar sef, 
secretare facultate 1,2     1,2       

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 

4 5,6   4 5,6       

Transmiterea pe e-mailul insitutional a  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 

1,4           x 

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

Secretar sef 
     3       

 


